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אנו נמצאים בשלהי עונת 2011/12, כאשר טרם הגיע הזמן 
לסיכומים, אך בהחלט יש מקום להרבה מסקנות ולקחים שצריך 
להפיק ממה שהתרחש מעונה זו, ע"מ שנוכל להתמודד ולהתקיים 

בכבוד מהפרדסנות גם בעתיד.
כבר היום, טרם ירד המסך על העונה הנוכחית, ניתן לומר כי 
העונה הזו התאפיינה ב"קללת השפע". היינו, היבול היה כבד 
זנים הפרי היה קטן, הוסיפו לכך את  וכתוצאה מכך בהרבה 
מספר ימי הגשם הרבים והנה לכם מתכון בעייתי שגורם לפרי 
קטן, פיגור רב בקטיף ואחוזי בררה גבוהים – כל אלה מובילים 
להכנסה נמוכה. מעולם לא חשבתי כמגדל ואני בטוח שאתם 
תומכים בדעתי, שגשם וריבוי פרי הם גורמים בעייתיים. והנה 

נוכחנו שהפעם השילוב הזה היה לנו לרועץ.

האור והאשכולית האדומה מובילים 
חשוב לזכור, כי נכון למחצית אפריל, בוצע יצוא של מעל 
160,000 טון הדרים, השוק המקומי צרך כ–160,000 טון נוספים 
והתעשייה קלטה כבר כ-200,000 טון. בשנה שעברה בתקופה 
זו הסתיימה כבר העונה עם יבול כללי של 460,000 טון. יצוא 
ההדרים מישראל נשען היום על שני זנים – אשכוליות אדומות 
ואור. שני העוגנים הללו מהווים כ-60% מכלל יצוא ההדרים 
וחלקם היחסי ימשיך לגדול בשנים הקרובות בזכות הגידול הרב 
הצפוי ביבולי האור בעונות הקרובות.                                                                                                 

ירידה ברווחיות
עם זאת, בשני הזנים הללו ) וגם באחרים(, ירדה השנה הרווחיות 

בצורה חדה ולכך כמה סיבות: 

באשכוליות – העונה החלה בצורה קשה מאוד עם מלאים של 
פרי דרום אפריקאי שנמכר במחירים שמתחת לעלויות הייצור 
בארץ. עד לסוף ינואר נמכר הפרי במחירים שנעו בין 7.5-8.5 
יורו לתיבה , מחיר שמשתווה למחיר ששילמה התעשיה לטון 
פרי )כ-600 ₪(. הרבה מגדלים התפתו למהר ולקטוף את הפרי 
לתעשייה ולא להמתין ולהסתכן. השוק החל להתאושש בפברואר 
והמחירים באירופה החלו לעלות עד ל–12-12.5 יורו לתיבה, מחיר 
שמביא 1000-1200 ₪ לטון ארוז )כשהפרי נשמר כראוי ואחוזי 
האריזה טובים – ההכנסה הייתה גדלה בצורה משמעותית – אך 
זו חכמה שלאחר מעשה(. למרות המצב הקשה, רב הפרדסים 
הטובים סיימו את השנה בהכנסה של 5,500 – 6,500 ש"ח לדונם.

כאשר  ינואר,  בתחילת  מאוד  טוב  החלה  העונה   – באור 
ההתמודדות העיקרית של המשווקים הייתה עם הפרי במניינים 

3 ו–4 שהשנה היו דומיננטיים בשל שפע הפרי.
למען הידע הכללי – פרי במניינים  1 ו–2 פדה מחירים של 
, בעוד שמניינים 3 ו-4 פדו מחירים של  יורו לק"ג   1.5-1.8
0.8-1.1 יורו לק"ג. )בשביל לקבל פרופורציות – הזן המתחרה 
– אפורר – פדה מחירים נמוכים ב 0.3-0.5 יורו ממחירי האור(.
כתוצאה מכך, הפדיון הממוצע לפרדסן )כללי(, ירד השנה 
מ–$900 לטון ל–$700 לטון – ירידה משמעותית מאוד, למרות 

שמדובר עדיין בזן רווחי מאוד – צריך לבלום מגמה זו כבר עכשיו!
מתגבשים כרגע מספר רעיונות ,שמטרתם  לייצב ולמצב  את 

האור לרמתו הראויה כזן הקלמנטינה הטוב בעולם.
אחת הפעולות שכבר נעשו השנה היא לשווק כמות יותר גדולה 

מחוץ לאירופה ורוסיה. 
אירופה הייתה יעד ל-70% מתוצרת ההדרים ורוסיה היוותה 
עוד 20%, כלומר, 90% מהיצוא שלנו שווק ביבשת אירופה, 
וסובל ממילא מעודף  כיום במצב כלכלי קשה  שוק שנמצא 
אספקה של תוצרת חקלאית מכל רחבי העולם – תשאלו את 
מגדלי הגזר, תפוחי האדמה הרימונים ועוד מוצרים ישראליים 

שהתרסקו השנה בגלל קשיי השוק.
אין זה אומר שצריך לנטוש את השוק הזה, אך בהחלט יש 
מקום להפנות יותר תוצרת לשווקים טובים אחרים, גם בכדי 

להתפתח וגם בכדי להקטין את התלות והסיכון.
אנחנו בודקים אפשרות נוספת לקיים קמפיין לקידום מכירות 
יוחלט. כרגע התחלנו בניתוח  של הזן אור בשווקים עליהם 
והיכן  הכמויות והמחירים ביעדים השונים, ע"מ ללמוד מהן 

נקודות החולשה עליהן צריך להתגבר.
רעיון נוסף שאני מנסה לקדם כבר למעלה משנה, ללא הצלחה, 
הוא ליצור מצב של שיווק ב"יד אחת" של הזן אור, בכל היעדים. 
עפ"י רעיון זה, קיום של תכנית שיווק מאורגנת ונכונה תגרום 
להגעה של פרי מתאים ליעדים הנכונים, במועד הנכון ובמחיר 
הראוי. דבר זה ימנע  מקרים שקרו העונה כדוגמת פרי מניין 3 
שהגיע לצרפת – שוק שאינו קונה פרי כזה, ומושך כלפי מטה 
את מחירי התוצרת המובחרת, ויש עוד דוגמאות למכביר. צר 
לי ששנה עברה מבלי שהצלחתי לקדם נושא זה. אם אני לא 
מגזים – אני מעריך שפעולה של שיווק ב"יד אחת" בשוק קשה 
כמו השנה שווה בערך 10 סנט יורו לק"ג במחיר, ובמקרה של 
45,000 טון , מדובר ב-500 ₪ נוספים לכל טון יצוא )למגדל( 
או 22.5 מלש"ח לכלל המגדלים – סכום מכובד ששווה את 

הניסיון, ושווה שעה אחת קודם!

עונת 2012 – חצי כדור דרומי
עונת פרי ההדר של חצי הכדור הדרומי החלה. אבל, טרם רואים 
כמויות של פרי מיעדים אלו בשווקים האירופיים, הסצומות 
כבר הגיעו והאשכוליות הראשונות אמורות להגיע בשבוע 19 

)השבוע שמתחיל ב–6 למאי(.
תחזית היבולים של חצי כדור דרומי לעונה הקרובה עומדת 

על 7.7 מיליון טון, ירידה של 0.3% לעומת שנת 2011.
היצוא ממדינות חצי הכדור הדרומי אמור להיות גבוה ב-1.6% 
משנה שעברה ובסך הכל יעמוד על 2.51 מיליון טון. הגידול 
ולימונים  נובע מגידול ביצוא תפוזים )2%(, קליפים )6.8%( 
)2%(. באשכוליות צפוי יצוא נמוך ב-9.25% מאשתקד, דבר 
ובסך  יצוא אשכוליות  23,000 טון  שאמור להתבטא בפחות 
הכול מדובר ביצוא של 226,700 טון אשכוליות לכל היעדים.                                          
עוד נמסר, כי  למרות היבול הנמוך של אשכוליות בדרום אפריקה, 

25% מהפרי  יהיה בגודל קטן.

לקראת סיום עונת 2011/12

4

מאת: טל עמיתתמונת מצב
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להלן כמויות פרי ההדר )בטונות( שיוצאו מישראל עד לשבוע 16 המסתיים ב-21/04/2012  )עונתי( 
נתוני ייצוא פרי הדר 

➽

 מצטבר  

  2009/10   2010/11  2011/2012שבוע 16   זן
שינוי ב-%

 11/12 / 10/11

10,7148,69617,30223%           שמוטי         
6907812,5131,569-69%אפילים        
164826591,895-27%טבורי         
29%           7558           קרה קרה       
314,4756,6009,971-32%אשכ' רגילות   
2,14153,32460,33958,490-12%סנרייז        
9114,81612,07912,43923%סוויטי        
934055011,836-19%לימון צהוב    

11518120%           לימקואט       
4283935219%           קומקואט       
2162094083%           ליים          
522,8192,7934,2721%טופז/טנגור    
9,0776,96411,66730%           מינאולה       
16,14511,70518,62838%           סנטינה        
61,1563801,344204%מורקוט        
1146-100%                      סצומה         
1,8148441,639115%           מיכל          
200%                                 אדמוני        

212265565303-53%הדס           
3,3201,3622,253144%           אורה          
233411811,33988%מור           
94045,61531,09425,96347%אור           
70%                                 ראשון         
908367298147%           מירב          
0%                      19           תמי           
0%                      228           אודם          

138-100%                      קליפים שונים  
331,2911,08494419%פומלו לבן     
1,1181,3401,315-17%           פומלו אדום    

4,328169,843150,745174,59513%סה"כ          

  2009/10          2010/11  2011/2012  יעדי פרי מרכזיים      
11,5528,840              אשכוליות לבנות ליפן  )עונתי - בתיבות(                          

220,112249,000269,160פומלית ליפן )עונתי - בתיבות(                                   
1,0925,2084,064פומלו אדום ליפן  )עונתי - בתיבות(                              
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הגידול המרשים בהיקף ייצור האור שיעבור תוך כ-3 שנים 
את כמות השיווק של הסן-רייז,  מחייב חשיבה ותכנון לשיווק 

בעתיד של הכמות הגדלה מידי שנה. 
יצוא של  2015 צפוי  ובשנת  נייצא כ-45,000 טון,  השנה 

כ-150,000 טון, כלומר פי 3 מזה של השנה. 
עם זאת, השנה ירד הפדיון בשווקי אירופה, כאשר הסיבות 
הן: המיתון באירופה, נזקי האיכות בפרי המשווק, תחרות עם 
"אפורר" המרוקאי והספרדי. והמחיר הגבוה שאנחנו דורשים. 

המחיר הזה גם מקשה למכור כמויות גדולות כבר השנה.
כדי להערך להכפלת הכמות צריך לזכור שגם במרוקו נוטעים 

עוד "אפורר" ובספרד יינטע הזן "טנגו" )פורר בלי גרעינים(.
לגבי "אפורר" במרוקו הוקצו 5 אזורי גידול מבודדים, כדי 
ליצור פרי בלי גרעינים כדי שיימותג במותג "אפורר". ופרי עם 

גרעינים במרוקו ישווק בשם "נדרקוט".
זנים אלה נמכרים במחיר נמוך משלנו, ומקשים על הגדלת 

הכמות והם תופסים מקום על המדפים.
לגבי השוק האירופאי, שבו מרבית השיווק של הקליפים מספרד 
וממרוקו מסתיים בדצמבר –ינואר, יש לנו חלון זמן, בחודשים 
ינואר, פברואר, מרץ – לשווק את הפרי שלנו במחירים סבירים.
באפריל עם גמר החורף עובר השוק האירופאי לפירות קיץ ויש 

קושי למכור כמויות גדולות של "אור" . 
כדי להערך למכור את כמויות ה"אור " הגדולות, הצפויות לנו 
בשנים הקרובות, יש להיערך כבר משנה הבאה בנושאים הבאים: 

פרסום גינרי לזן "אור"  .1
דולרים במשך השנים לפרסום  ארה"ב השקיעה מיליוני   
וכיום היא פודה  ומיתוג האשכולית האדומה מפלורידה, 
מחירים גבוהים יותר משל הפרי הישראלי והטורקי באותה 

עונה.
עלינו להיערך למבצעי פרסום לזן "אור" ברחבי אירופה תוך   

יצירת "מיתוג " מתאים לזן זה בהשקעת כספית גדולה.
מבצעי שיווק    .2

כדי לתפוס מדפים ברשתות במקום ה"פורר" , יש להיערך   
למבצעי שיווק עם טעימות ומחירים מתאימים.

איכות  .3
יש ליצור מיתוג איכותי לפרי שלנו. הפרי רגיש מאוד במקרה   
של קטיף לא תקין, וטיפול לא מושלם בבתי אריזה. נתגלו 

מקרים רבים של ריקבונות, דבר המחייב מיון מחדש בחו"ל 
על חשבון מגדלי הפרי, ובעיקר – פגיעה במוניטין של הפרי 

הישראלי.   
פתיחת שווקים חדשים   .4

ועוד,  יפן  לארה"ב,  "אור"  מהדרין  יצאה  השנה  כבר   
פרי  פחות  זו,  בצורה  אבל  יותר,  נמוכים  במחירים 
האחר.                                                                                              הפרי  של  השיווק  על  והקלה  לאירופה  הגיע 
יש להמשיך ולהשקיע בשווקים אלו, ולפתח שווקים חדשים 

בדרום אמריקה ועוד.
תאום השיווק   .5

המצב האידיאלי הוא בשיווק מתואם של האור". אבל, שיווק   
מתואם שכזה קשה לביצוע , עקב התחרות בין היצואנים.

למגדלים יש עניין רב בתחרות שכזו, כדי לקבל מחירים   
טובים יותר , אבל צריך לזכור שריבוי היצואנים יוצר תחרות 
על המחיר באותן רשתות ובשווקים סיטונאים, שבהם הם 
פועלים. תחרות שכזו גורמת להוזלת הפרי כולו )כיום המידע 
בין השווקים והמדינות מופץ מיידית באינטרנט, כך שמכירת 
פרי בזול, לדוגמא בנמל כמו אנטוורפן, משפיע על המחירים 

בצרפת, בגרמניה ובמקומות האחרים.(
בישיבה הקרובה של הועדה הענפית, אביא נושא זה לדיון 
ובעיקר אמליץ על מקורות מימון לפרסום וקידום מכירות לזן 

"אור" כבר מהשנה הבאה.
במקביל אני מטפל מול המחלקה לסחר חוץ במשרד החקלאות 

לקבלת עזרה במימון פרסום הזן "אור". 

ביקור שרת החקלאות, המנכ"ל ומטה משרד החקלאות 
בענף ההדרים בצפון

הביקור התקיים בבית אריזה קרני-גליל גולן ובבית אריזה של 
מהדרין בעמק החולה. בפגישה עם פרדסנים בבית אריזה גליל 

גולן העלתי בפני השרה את הנושאים הבאים: 
מחסור צפוי בבתי האריזה לקליפים – החל מ-2014.  .1

השרה דיווחה שהיא מטפלת יחד עם משרד התמ"ת להכנסת   
בתי האריזה להדרים לחוק עידוד השקעות הון של משרד 

התמ"ת. 
מחסור צפוי גם בפועלי קטיף לקליפים- החל מ-2014.  .2

המנכ"ל יוסי ישי עדכן על הטיפול שלו בהבאת עובדי קטיף   
עונתיים מתאילנד, הכוונה להמרה של כל ויזה לפועל לקבלת 

"מי ישמור
 על  "האור" שלי "
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שני עובדים לחצי שנה. לענף ההדרים מוקצים 1,500 עובדים 
לכל הארץ והובהר למנכ"ל שלענף ההדרים הפתרון הנ"ל 
הוא חלקי. כמו כן הוצג לשרה שבחברת מהדרין לדוגמא 
ב-2003 היו 600 עובדים קבועים ואילו כיום נשארו רק 124 

בעוד שכמויות הקליפים גדלו בהרבה מאז.
.STG – ניקוי זנים חדשים מוירוסים ווירואידים  .3

הגנת  דרך  מימון  להעביר  הבטחתו  את  אישר  המנכ"ל   
ניקוי בחברה חיצונית, כדי להגביר את  הצומח לביצוע 

היקף הפעילות.
מחלת הגרינינג - סכנה לענף ההדרים.  .4

הוצגה לשרה הסכנה שבמחלה, ודווח על הפעילות של הגנת   
הצומח לעקירת עצי "הכפיר-ליים" במגורי התאילנדים. 

טיפול בזבוב הים התיכון - מיזם הגליל.  .5
לשרה הוצג ע"י ניצן רוטמן וחיליק תנחלזון פעילות תאגיד   
המגדלים בנושא של הדברת הזבוב באמצעות מלכודות 
המוניות. סוכם שנציגי תאגיד המגדלים, יפגשו עם מנכ"ל 

המשרד והגנת הצומח בדיון בנושא.
עתודה  כניסת   – לשה"מ  כים  מדרי תוספת   .6
הנצבר.                                                                                הידע  לשמירת  ההדרכה  למערך  צעירה 
הנושא הוצג במלוא חומרתו- עקב חוסר מדריכים לענף 
בעקבות פרישה לפנסיה וכן גיל מבוגר . ביקשנו לא להקטין 
ולהביא תחלופה לפורשים לפנסיה,  את כמות העובדים 

המנכ"ל הבטיח שיטפל בנושא .
סחר חוץ – פתיחת שווקים חדשים לשיווק ישראלי- דרום   .7

אמריקה ועוד.
הנושא יטופל ע"י המחלקה לסחר חוץ במשרד החקלאות.             

חוק ההתיישבות  .8
לאחרונה פורסם ע"י המשרד על איסור שותפויות שלא   
נידון  במסגרת חוק ההתיישבות. המנכ"ל עדכן שהנושא 

בוועדת "רוטקוף" למציאת פתרון לבעיה. 
תעשייה - חוסר במסחטות מיץ לקליפים. הנושא הועבר   .9

לידיעת השרה, נעשית על ידי עבודה בנושא.
10. הגנת הצומח - ביקשנו תוספת כוח אדם, כדי לשמור על 

רמת השירות שלהם.
מענקים להשקעות לאזור המרכז בהם המים שפירים.                    .11

המנכ"ל עדכן אותי כי בשנת 2012 ישונו ההנחיות.
רשתות צל - הובהר שרשתות מעלות את אחוז האריזה,   .12
מעלות את הפדיון לחקלאי ומקטינות את הבררה המיועדת 
לתעשייה.  המנכ"ל הבטיח לטפל בנושא דרך כספי המים.
13. השקעות בציוד של בתי אריזה - הוסבר לשרה ולאחראי 
על השקעות במשרד צביקה כהן , על הצורך להכנסת ציוד 
יכולת הקליטה של בתי  ומודרני, כדי להגביר את  חדש 

אריזה בעתיד. 

במהלך הביקור של שרת החקלאות וראשי המשרד
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מדריך  ז"ל,  מוסק  ישעיהו 
הדרים באגף הפירות בשה"מ, 
נפטר ב- י"ח בניסן תשע"ב בגיל 
66 לאחר מחלה קשה. ישעיהו 
עדנה,  אישה-  אחריו  השאיר 
שלשה בנים- עדי, יוסף והילל 

ושישה נכדים.
את ראשית דרכו בענף ההדרים 

עשה ישעיהו בתפקיד מרכז הפרדס של קיבוץ מצר. כבר אז, 
לפני כ-35 שנה, גילינו בו תכונות של אדם חרוץ ומסור לעבודה. 
מדריכי ההדרים בשה"מ נהנו מסקרנותו, מרצונו ללמוד ולפתח 
ומשיתוף הפעולה המושלם שלו בביצוע ניסויי שדה. כך הפך 
הפרדס של מצר, בריכוזו של ישעיהו, לתחנת ניסויים קטנה 
להדרים. לבקר בפרדסו, להדריך, ללמוד מניסיונו ולקדם יחד 

נושאים מקצועיים הייתה חוויה מיוחדת.
ישעיהו התקבל  16 שנה, כאשר  נפגשו שוב לפני  דרכינו 
לעבוד בתפקיד מדריך במחלקה להדרים בשה"מ )היום תחום 
הדרים באגף הפירות(. ישעיהו שובץ לעבודה בלשכת לכיש 

)היום מחוז לכיש-נגב(. 
 בתפקיד זה התגלה ישעיהו במלוא גדולתו. מדריך רציני, 
איכפת לו מהמגדלים, נותן להם הדרכה מסורה, משקיע מאמץ רב 
ומבצע ניסויים רבים לטובת ציבור מגדלי ההדרים. על תרומתו 

הרבה בפיתוח המקצועי נלמד מרשימת המאמרים הגדולה, אותם 
אנו מרכזים עתה להוצאת חוברת לזכרו.

 ישעיהו שיתף פעולה עם כל מדריכי ההדרים, עם כל עובדי 
מחוז לכיש - נגב  ועם חבריו האחרים בשה"מ. התנדב לכל 

משימה שמעבר לעבודתו השוטפת. 
 בתפקידו הנוסף - רפרנט ארצי ללימון, תרם רבות למגדלי 
הלימון בכל הארץ.  ביצע בצורה הטובה ביותר את כל המשימות 

שהוטלו עליו.
גם לאחר שחלה, ישעיהו המשיך להדריך, לא וויתר והמשיך 

להעניק, ככל האפשר, מהידע הרב  שלו לציבור מודרכיו.
משיחתנו עם בני משפחתו, למדנו עד כמה אהב ישעיהו את 

משפחתו ומה רבה הייתה אהבתם אליו.
איש משפחה למופת. תמיד ידע לתת עצה טובה. ידע לעמוד 
ולהתגבר על מצבים קשים. בעל ערכים גבוהים מאד. לא דרש 
מאחרים מה שלא דרש מעצמו. אהב לשמח את האנשים סביבו.
גם אנחנו, חבריו לעבודה, אהבנו את ישעיהו והרגשנו שגם 

הוא אהב אותנו.

ישעיהו, אנו תמיד נזכור אותך.

יהי זכרך ברוך.
ברוך לוזון, שוקי קנוניץ ויוסי גרינברג

פרידה מאיש יקר  

ישעיהו מוסק ז"ל

מספר מילים לזכרו של ישעיהו מוסק ז"ל
איני חזק בפרידות, ובודאי לא בפרידות מסוג זה.

ישעיהו מוסק  נפטר בטרם עת, לאחר מאבק קשה וממושך 
במחלה שתקפה אותו.

ישעיהו היה  קודם כל איש ואדם שמיד כשהכרת אותו – 
חיבבת. למרות הבדלי התרבויות, הוא נקלט בצורה יוצאת 
דופן בצוות מדריכי ההדרים ופילס את דרכו בצורה מקצועית, 

מעוררת כבוד, לצמרת ההדרכה בשה"ם.
ישעיהו נהיה מהר מאוד המומחה מספר 1 בארץ לגידול 
לימונים, ולכל נושא בתחום הזה היה לו פתרון מעשי. הוא 
מזמנו לפעילות של מחקר מעשי בתחום  הקדיש הרבה 
הלימונים, במטרה לקדם את ענף הלימון בארץ, כולל חלקות 
לאקלום זנים חדשים של לימונים בכדי ללמוד את תכונותיהם 

והכדאיות הכלכלית של גידולם בארץ.
ישעיהו שהכרתי היה מסור מאוד לעבודתו, וגם בתקופת 
המחלה, השתדל בין טיפול לטיפול, לתת מענה למגדלים 
שאותם הדריך, והם החזירו לו בהרבה אהבה, הוקרה והערכה 

למסירותו ולתרומה שהעניק להם מהידע הרב שלו ומניסיונו.
ולכל ענף ההדרים על  לכתך  לי  ידידי, כואב  ישעיהו 
מאתנו, וכמו שבודאי שם למעלה חסר לך את ריח פריחת 
ההדרים שממלא כרגע את הארץ, כך גם אתה חסר לנו פה.
תנחומי למשפחת מוסק היקרה ולכל החברים מענף ההדרים.

טל עמית מנהל ענף הדרים
מועצת הצמחים
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מכינים הצעת חוק חדשה שתחייב את 
רשתות השיווק לחשוף את המחיר הסיטונאי 

מדיניות השר לשעבר בניזרי

עולה למדינה ביוקר 

בעקבות הזינוק הרב שנתי החד שנרשם במחירי הירקות והפירות

מזכיר ארגון מגדלי הפרחים, חיים חדד: חלק מהמגדלים איבדו מקור 
פרנסתם ⋅ חבל שבניזרי לא חויב באופן אישי בחלק 

מהתשלום כדי לחוש על בשרו את שעשה. 

כ-352 מגדלי פרחים קיבלו ערב פסח פיצוי מהמדינה בסכום 
כולל של 50 מיליון שקל על הנזק שנגרם להם מהמחסור בעובדים 
בשנת 2002. שר העבודה והרווחה באותה עת, שלמה בניזרי, 
סרב במשך תקופה ארוכה למלא אחר החלטת הממשלה ופסיקת 
בג"צ להעניק לחקלאים הקצאות לעובדים תאילנדים וכתוצאה 
מכך נגרם נזק כבד למגדלים בשל עיכובים קשים בגידול, בקטיף 

ובמשלוחי הפרחים ללקוחות בחו"ל.

תביעה משפטית 
נגד  מגדלי הפרחים תביעה  ארגון  הגיש  כתוצאה מהנזק 
המדינה עם תיעוד מלא של הנזקים שהסתכמו ב-80 מיליון שקל.                                                                                       
לאחר דין ודברים הכירה פרקליטות המדינה בנזק שגרמה מדיניות 
השר, שהיתה מנוגדת להחלטות הממשלה שבה היה חבר. בסיום 
דויד גלדשטיין  גישור אצל השופט המחוזי בדימוס  תהליך 
הסכימה לפצות את מגדלי הפרחים בסכום של 50 מיליון שקל. 
עורכי הדין אדם  וליווה משרד  ייצג  את מאות החקלאים 
באמצעות עורכי הדין יורי גיא-רון, רון דרור, שלי דביר ואופיר 

מנצ'ל.

מזכיר ארגון מגדלי הפרחים, חיים חדד, אמר שתשלום הפיצוי 
הוא ניצחון חשוב לכל מי ששלטון החוק וסדרי הממשל התקינים 
יקרים לליבו. הוא הוסיף "עם זאת, שמחתנו מהולה בעצב מאחר 
ועשרות מהמגדלים שמקבלים כעת את הפיצוי לא הצליחו לשרוד 

את הנזקים הכלכליים הכבדים ופרשו מהענף. 
עבורם מדובר בפיצוי סמלי שכן מדיניותו של שר העבודה 
גדעה את מקור פרנסת משפחתם. אנו מצטערים על כך שהשר 
בניזרי לא נאלץ לשלם לפחות חלק מהפיצוי מכיסו הפרטי והכל 
בא על חשבון תקציב המדינה. יתכן שתשלום הפיצוי היה מסייע 

לו בחשבון הנפש שעליו לעשות".

יתבעו אישית את השרים
לדברי חדד, למרבה הצער ממשלות ישראל מאז שנת 2005 
ממשיכות במדיניות הקלוקלת ואינן ממלאות את ההחלטות על 
הקצאת העובדים. אנו ממשיכים במלאכת תיעוד הנזקים החדשים 
ובכוונתנו בפעם הזו לתבוע באופן אישי גם את השרים האחראים. 
על רשויות החוק להתערב ולדאוג למילוי החלטות הממשלה 
בטרם הנזקים יגדלו ושוב המדינה תצטרך לפצות את אזרחיה.
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דוח רב-שנתי ומקיף שנחשף בתקשורת מאשר כי  בשנים 
האחרונות נרשמה עלייה דרמטית במחירים של הפרת והירקות.                                                                                  

 מחיר התוצרת עלה פי 2 ממדד המחירים לצרכן הדו"ח 
מפרט את פרטי את עליית מחירי בירקות ובפרוט השונים 
וממנו עולה כי במהלך 5 השנים האחרונות עלה מחיר התוצרת 
החקלאית ב-30%. כמעט פי 2 ממדד המחירים לצרכן, שעלה 

רק בכ-17%. בדוח מדגישים את פערי התיווך, ובבדיקת פרטנית 
עולה כי המחיר לצרכן לעומת המחיר שרשת השיווק משלמת 
לסיטונאי גבוהה מאוד – פערי התיווך מגיעים מתקרבים לכדי 
100% כדי לשים לכך קץ מתכוונים במשרד החקלאות לשים סוף 
לתופעה הזו והחלו בהכנת הצעת חוק ותקנות חדשות שיחייבו 
את הרשתות לחשוף את המחיר הסיטונאי - מה שאולי יצמצם 

את הפערים הגדולים האלה. 



התמונה
"השלדג והדג" 

נבחרה כתמונת הטבע  והחקלאות
של ישראל  לשנת 2012

והדג",  "השלדג  התמונה 
הטבע  נת  כתמו נבחרה 
והחקלאות של ישראל לשנת 
"הגלריה  בתחרות   2012
הקרן  קנט,  של  החקלאית" 

לביטוח נזקי טבע בחקלאות
התמונה שצולמה ע"י דובי 
קלעי מקיבוץ משאבי שדה, 
נבחרה מתוך מאות תמונות 
ההכרזה  שנשלחו לתחרות  
על הזוכה בתחרות, התקיימה 
בכנס השנתי של קנט במעמד 
שרת החקלאות ופיתוח הכפר 
אורית נוקד ובהשתתפות מאות 

חקלאים. 
בתמונה נראית ציפור ממין 
דג.  במקורו  האוחז  שלדג 
לדברי הזוכה הצילום התאפשר 
באמצעות תכנון מוקדם. "עקב 
תנאי היובש במדבר, הציפורים 
נוהגות לעצור באזור ולשתות. 
ראיתי את השלדג לבן החזה 
דגיגים  לו  וזרקתי  באזור 
ותוך  שהבאתי מבעוד מעוד 

כדי כך צילמתי אותו". 

התמונה שזכתה במקום הראשון

התמונה שזכתה במקום השלישי התמונה שזכתה במקום השני

במקום השני זכתה התמונה 
בבריכות  חורפית  "שקיעה 
הגים של קבוץ אפיקים" של 
רבקה אופנבך מהיישוב ספיר 
שבערבה בתמונה נראים גווניה 

חורפית  שמש  של  היפייים 
בריכת  במימי  המשתקפת 

הדגים.
למקום  שהגיעה  התמונה 
השלישי, היא "אילו ציפורים" 

של אייל נבט, מקיבוץ רגבים, 
שצולמה בעת קטיף אבוקדו. 
גוזלים   3 נראים  בתמונה 
למזון  הממתינים  גרגרנים 

מאימם בפה פעור.
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הצוות שלנו לשרותך:
צפון: ישי וקסמן 054-6756675, מרכז: שחר דיין 054-5616260,

דרום: יוסי סופר 054-5616122, המגזר הערבי: מוחמד גונדייה 054-5616144

חיפה כימיקלים בע”מ
www.haifachem.com

Pioneering the Future

בונוס להדרים
שווה זהב

דשן עלוותי  13-2-44 לריסוסי עלווה בפרדס

• הגדלת הפרי
• מניעת קמטת והסדקות הפרי

• הפחתת הסרוגיות
• דיכוי אוכלוסיית הכנימות



"אם חקלאות כאן
מולדת כאן" 

מאת יצחק ליס     

סיפורו של מאיר פיינצק הוא סיפורה של החקלאות, במיוחד 
הוא  ישראל. למעלה  מ-30 שנה  בארץ  ההדרים,  ענף  של 
בחברת מהדרין. קודם לכן התחנך ב"מערכת חינוך" חקלאי, 
שרבים מבוגריה הפכו במהלך השנים למובילים במגזר החקלאי.                                                                                                                           
פיינצק היה בכל הצמתים - נולד למשפחת פרדסנים )הסבא נטע 
פרדס ברחובות כבר בשנת 1936(. למד בבית הספר החקלאי 
)תיכון( פרדס חנה שבו למדו "נסיכי" המגזר החקלאי, התגייס 
לשירות חקלאי בנח"ל, במסגרתו לימד במדרשה החקלאית של 
הנח"ל כ–3 חודשים,ולאחר שהבין, שלא זו כוונת צה"ל בהגדרה 
שירות צבאי,יצא לקורס קציני חי"ר והמשיך במסלול פיקוד 
רגיל בנח"ל. בתום השרות הצבאי פנה ללימודים האקדמאים 
בפקולטה לחקלאות ברחובות )שהיא שלוחה של האוניברסיטה 
העברית בירושלים(, אותה סיים בהצטיינות, והיה לאגרונום.                                                                                                                   
חודש לאחר תום הלימודים בפקולטה לחקלאות, הצטרף לסגל 
העובדים בחברה בה הוא מועסק עד היום. החל כעוזר למנהל 
עבודה, המשיך כמנהל עבודה והתקדם בשורת תפקידים בכירים. 
כיום הוא ממלא את תפקיד סמנכ"ל החקלאות ואגרונום ראשי 

במהדרין פרי אור וגן פלח.

שאלה: כמי שמכיר היטב את המערכת החקלאית, איזה מסר 
היית רוצה להעביר לקוראינו ?

בחרתי  בו  במשפט  ועונה  חושב  ינצק  פי מאיר 
כאן".                                                                                                                           מולדת  כאן  חקלאות  "אם  הראיון:  לכותרת 
"המשפט נשמע מוכר לי" הערתי, "כבר שמעתי אותו מפיהם 

של חקלאים  אותם פגשתי...." ייתכן", השיב לי פיינצק והסביר:  
"זהו ציטוט מפיסקה שקיבלה את הבאים לחדרו של מנהל בית 
הספר החקלאי בפרדס חנה, לאורו חונכנו תלמידי בית הספר...
זו תמצית החינוך שקיבלנו כולנו שם.                                                          

כשרונים אך קצרי סבלנות
הפיסקה  שבבסיס  האידיאולוגיה  לדעתך  האם  שאלה: 
בארץ?                                                                                                                              היום  של  הצעירים  אל  גם  מדברת  שציטטת  הזו 
מאיר פיינצק – "במסלול החקלאי אותו עברתי במהלך השנים, 
צועדים גם היום צעירים ישראלים לא מעטים, שבוחרים, בלימודי 
החקלאות במטרה לעסוק בה ולהיות חלק ממנה. בסופו של 
דבר הם מגיעים אלינו כבוגרים ואנו קולטים אותם במערכות 
החקלאיות השונות שלנו. כך, במהדרין,  קלטנו בשנים האחרונות 
בוגרי הפקולטה לחקלאות ברחובות  25 אגרונומים צעירים 
שמסלול הכשרתם דומה לזה של בני דורי. בין בוגרי הפקולטה 
שקלטנו נמצאות גם צעירות אגרונומיות, שחלקן הגדול משמש 

כנטריות הגנת הצומח."                  
                                                                                                                                                                                                                 
של  הצעירים  האגרונומים  בין  ההבדל  מה  שאלה: 
כאגרונומים?                                                                                                                    דרככם  בראשית  ולחבריך,  לבינך  היום 
פיינצק: "הצעירים של היום מוכשרים, ניחנים בראש פתוח, 
אבל קצרי סבלנות בהשוואה לבני הדור שלי - הם רוצים להתקדם 
היום ועכשיו. החברה שלנו מנוסה בקליטתם לעבודה ומשביחה 
את רמתם המקצועית. אבל, הכשרתם אצלנו מחייבת סבלנות רבה 

הציטוט שבכותרת שייך למאיר פיינצק סמנכ"ל חקלאות ואגרונום ראשי 
במהדרין -  פרי אור – גן פלח להלן מהדרין, )במקור המשפט שייך 

לסמילנסקי(  דור שלישי לפרדסנים בישראל שסבו נטע פרדס ברחובות 
כבר בשנות ה –30 של המאה שעברה ⋅ על קריסת אגרסקו הוא מגיב 
בקצרה – "מבחינתנו הרבה לא השתנה, הייתה לכך השפעה קלה על 

ההתנהלות  שלנו". 
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ובסיומה הצעירים הללו הופכים להיות מקצוענים בתחום עיסוקם.                                                                                                
"אנו מציעים להם מסלול קליטה מובנה, שבבסיסו הערכה 
בפקולטה  לימודיהם  במהלך  שספגו  התיאורטי  לידע 
לחקלאות, אבל אנחנו גם מודעים לכך, שהידע המעשי של 
הצעיר שסיים זה עתה את לימודיו ומגיע אלינו, שואף לאפס.                                                                                               
את הידע המעשי מקבל האגרונום הצעיר אצלנו. הוא נחשף לענפי 
החקלאות השונים ולטיפול המקצועי בהם. מעבר לתיאוריה. 
אנו דואגים לעדכן אותו ואת חבריו בחידושים שבארץ ובעולם, 
בענפי החקלאות השונים. מלמדים אותו להתמודד עם הקורה 
בשטח ומאפשרים לו לצאת להשתלמויות, לקורסים וכיוצ"ב.                                                                                                            
לצד ההיבט המקצועי – חקלאי, נחשף האגרונום שלנו לתחומים 
נוספים שתומכים ומשולבים בפעילותנו החקלאית, כמו היבטים 
עסקיים – כלכליים שונים. כחברה גדולה ומובילה בארץ, יש לנו 
ידע רב ואנשי מקצוע שניתן ללמוד מהם. מכיוון שכמעט כל 
המצטרפים הצעירים לחברת מהדרין  הגיעו אלינו מתוך עניין 
ומשיכה מקצועית, הרי אצלנו ימצאו אתגר וסיפוק בעבודתם".
"בנוסף לכל זאת, מהדרין התברכה במוניטין של חברה מתקדמת 
מובילה, מספר 1 בארץ בתחומים שונים, כמו בענף ההדרים. 
נהנה  והופך לחלק מהצוות  לכן, הצעיר המצטרף לשרותינו 
מקרדיט מיוחד. ההצטרפות מעשירה את הרזומה שלו". מהדרין 
בע"מ היא חברה בורסאית, היחידה בענף ההדרים שמניותיה 
נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א. כתוצאה מכך, היא חייבת 
בשקיפות מרבית בכל הקשור להתנהלותה ולתוצאותיה העסקיות. 
תחומי פעילותה של החברה מגוונים ואחד הבולטים שבהם הוא 
בתחום ענף ההדרים ובו נרחיב.  ראשית, מהדרין-היא החברה 
המובילה בענף ההדרים בארץ. היא מעבדת פרדסים בכל רחבי 
הארץ, )כ – 50 אלף דונם בעונה זו(, שבהם גדל מגוון פרי ההדר 
הישראלי, מכל הזנים הגדלים כאן. היא מעורבת באריזת הפרי 
ושיווקו בשוק המקומי וליצוא. פרי ההדר, חומר הגלם שלה 
גדל בפרדסים שבבעלותה בדרך כלל. היא גם מעבדת אורזת 
ומשווקת, פרי הדר של אחרים וגם של שותפיה. החברה עוסקת 
בגידול מינים נוספים באריזתם ובשיווקם: אבוקדו, אפרסמון, 
גזר,  ובשיווק של תפוחי אדמה, בטטה,  ועוד  מנגו, רימונים 

תמרים, ענבים ועוד." 

פונים אלינו מחו"ל
בעקבות קריסתה של חברת אגרסקו בסוף השנה שעברה, רווחת 
הערכה, כי גדל חלקה של מהדרין ביצוא ההדרים ולה פלח שוק 
של יותר מ–70%. נתונים סופיים ייוודעו בסוף העונה הנוכחית.
מאיר פיינצק סמנכ"ל החקלאות והאגרונום הראשי של החברה 
חולש וקובע בכל ההיבט החקלאי המקצועי של החברה. חולש על 
תהליכי קבלת ההחלטות והביצוע משלב הבחירה בזנים לנטיעה 
ומקום נטיעתם, בתהליך עבוד הפרדסים ועד לשלב האריזה 
והשיווק. על קריסת אגרסקו הוא מגיב בקצרה – "מבחינתנו 
הרבה לא השתנה, הייתה לכך השפעה קלה על ההתנהלות שלנו. 
עם זאת ראוי לציין, כי לאחר קריסת אגרסקו גדל מספר הפונים 
אלינו מחו"ל ומבקשים לשתף איתנו  פעולה. הפונים חוששים 
מהמצב הפיננסי של פרדסני ישראל בעקבות ההתמוטטות של 
אגרסקו ומעדיפים בימים כאלה לעבוד איתנו, לאור המוניטין 

שלנו כחברה אמינה פיננסית המתמחה בכל שלבי פעילות הענף 
-גידול אריזה ושיווק".

מצוקת העובדים הזרים
בארץ  ההדרים  בענף  המובילה  כחברה  שאלה: 
עם  מתמודדים  אתם  כיצד  פרדסים,  בעיבוד  גם 
זרים?                                                                                           עובדים  של  בואם  את  לבלום  שנועדו  הגזרות 
מאיר פיינצק: "בעבר העסיקו מהדרין, פרי אור וגן פלח כ–1000 
)כחברה  תאילנדים. אבל, כתוצאה מהגזרות שהושתו עלינו 
גדולה( נותרנו עם 145 עובדים בלבד. כיום, בתקופת הקטיף 
שזו העונה הבוערת,  אנחנו מעסיקים מעל  1000 עובדים זמניים 

אותם אנחנו מגייסים אותם במקומות הבאים:
כ–400 עובדים ועובדות ישראלים, בעיקר מכפרי הגליל  	•
ומיעוטם מדרום הארץ. עובדות אצלנו קוטפות מהצפון 
שמגיעות לפרדס בשעה כ-7:30 בבוקר ואנו דואגים להחזיר 
אותן לביתן 6 שעות מאוחר יותר )בשעה 13:30 בצהרים(, 
כדי שיוכלו להספיק להכין ארוחת הצהרים לבעליהן השבים 
מהעבודה. העובדות הללו מספיקות לקטוף בזמן הקצר הזה 
יחסית, מיכל –מיכל ורבע קליפים בעיקר, כשאיכות עבודתן 

טובה וראויה לציון. 
כ-500 עובדי קטיף נוספים אנו קולטים מקרב הפלשתינאים.  		•
העונה המדינה הסכימה להוריד את הגיל המינימאלי לעובדים 
אלו ל - 26 שנים במקום 30 ומעלה קודם לכן, )ראה דיווח 
בגיליון 85 של עת הדר – י.ל.(, אבל עדין נתקלים בבעיות 
הן  הבעיות  כשעיקר  הפלשתינאים,  העובדים  בהעסקת 
אינו קל עבורם, מטרטרים  כדלקמן: המעבר במחסומים 
אותם, מעכבים את בואם לפרקי זמן ארוכים, אם בכלל. 
ביו"ש, פלשתינאים  בנוסף, בגלל העלייה ברמת החיים 
בישראל.                                                                                                                 בקטיף  לעבוד  ששים  אינם  שם  שמתגוררים 
"כתוצאה מכל זאת, מתקבלת תמונה לא פשוטה - גם אם 
יש היתרי עבודה עבור הפלשתינאים, אין מספיק כוח אדם 

פלשתינאי שיהיה מוכן לעבוד כאן .       
אנו	מעסיקים	גם	כ–200 עובדים נוספים ממקומות שונים  	•
מהמזרח הרחוק.                                                          

כאן חשוב לזכור ולהזכיר, כי הצלחתו המסחרית של זן האור 
שהפך ללהיט בעולם, גורם להתרחבות נטיעתו בארץ. כיום 
בפרדסי ישראל נטועים כ-35,000 דונם אור, שטח זה גדל כל 
שנה ויש להניח, כי תוך מספר שנים קצר יהיו בארץ 150-200 
אלף טון אור. לא יהיו מספיק קוטפים והשקעות כספיות אדירות 
וכן עבודת המגדלים, החוקרים ורבים נוספים ירדו לטמיון. כולם 

יפסידו כסף רב.

מדיניות המים
שאלה: מהי מדיניות המים שלכם?

חשיבות  המים  לנושא  מעניקה  "מהדרין  פיינצק:  מאיר 
בכל  מים מושבים  לנו כמטרה להשביח  ביותר. שמנו  רבה 
מקום שניתן לעשות זאת. אנחנו משתמשים במים מותפלים 
להשקיה.  הראויים  זמינים  מים  אלו  כי  מהעבר,  כמסורת 
בנוסף, יש בכך תרומה לחיסכון במים שפירים בארץ. 80% 
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שטוהרו.                                                                                 מושבים  מים  הם  בחברה  משקים  שבהם  מהמים 
– במושב תנובות  קולחין  2 מתקני טיהור  בבעלות החברה 
בצריפין.                                                                                                                      והשני  שלישונית(  ברמה  הטיהור  )איכות 
בנוסף, החברה מספקת למקורות, מי שתייה מבארות שברשותה. כן 
היא שותפה עם חברת רימון באספקת מי חנקות להשקיה,חקלאית 
לפרדסיה ולמושבים בשרון. לצד כל אלה מלווה החברה ומעורבת 
במחקרים רבים וגם בתחום המים, בשיתוף עם חוקרים במכון וולקני, 
האוניברסיטה העברית )הפקולטה ברחובות( ואחרים, כשהמטרה 
היא להבטיח כי יעשה שימוש במים להשקיה, שלא יגרמו לנזקים 
לקרקע ולעצים בפרדסים וכל זה תוך שמירה על איכות הסביבה.                                                                                                                            
מאיר פיינצק: "בחברתנו קיימת מודעות רבה ומחויבות לשמירה 
על איכות הסביבה ועל בריאות הצרכנים. לכן, אנו מתנהלים 
על פי תקני איכות גלובליים כמו "גלובל גפ", LEAF ואחרים 
מהמחמירים בעולם. הוסמכנו וקיבלנו על עצמנו לפעול עפ"י 
וייצור הפרי. "אנחנו פועלים  התקנים הללו בתהליכי הבקרה 
ומקטינים את השימוש בדלקים  הזיהומים בסביבה  להפחת 
ובמזהמים. הכל לטובת הלקוחות שלנו,בארץ ובחו"ל כמו מרק 
אנד ספנסר ואחרים באנגליה, או אדקה בגרמניה.  אנו ערים 
לדרישותיהם וכחלק ממדיניות זו אנחנו מצמצמים את השימוש 
בתכשירי הדברה רעילים ובריסוס אווירי ומעדיפים את הרחבת 
השימוש במלכודות ובזבובים עקרים להדברת זבוב הפירות הים 
תיכוני. הדברת מכרסמים נעשית ע"י הצבת תיבות קינון )בזים 
ביום ותנשמות בלילה(. מכל הפעילות שהזכרתי נהנה במישרין 
הלקוח ובעקיפין אנחנו."                                                                                              

שאלה: כיצד אתם שומרים על הלקוחות בתקופות שמחוץ 
לעונה בארץ?

מאיר פיינצק: "אנו רואים חשיבות רבה לאספקת פרי הדר 
וכל תוצרת חקלאית אחרת במהלך כל עונות השנה. לשם כך, 

יצרנו קשרים עם מגדלים מחצי הכדור הדרומי כמו דרום אפריקה 
שפרדסיהם מניבים כאשר בארץ קיץ )וכך נמנעת תחרות עם 
הפרי הישראלי(, אנו משווקים פרי זה לאירופה ובכך מחזקים 
את מעמדו של הזן אור למשל )שגידולו בארץ זו נעשה ברישיון( 
ע"י שיווקו לאורך רוב חודשי השנה, שמירה על איכותו ושיוכו 
למותג ג'אפה הישראלי תוך תשלום תמלוגים הנגבים על ידנו 

לטובת ענף ההדרים בישראל.
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מאיר פיינצק בכרם מהדרין בבקעת קדש פריסת רשתות למניעת נזקי ברד ב"אור"

מהדרין תורמת 
לקהילה 

לצד פעילותה העסקית הנרחבת, תורמת מהדרין לרווחת 
הקהילה בה היא פועלת. מאיר פיינצק מציין שתי דוגמאות לכך:                                                                                                               
אוכלוסיות  רווחת  בשיפור  מעורבים  אנחנו   "
מסייעים  אנו  למשל,  כך  הישראלית.  בחברה  שונות 
אנו  ובנוסף,  לנזקקים  מזון  שמספקות  רבות  לאגודות 
בקהילה.                                                                                                                             הצעירים  של  חייהם  אורח  בשיפור  פעילים 
"לדוגמא, אנו תומכים  בבית הספר ״שחפים״, הממוקם ליד 
"צומת כוח" בגליל העליון ) לא רחוק מקריית שמונה( שבו לומדים 
יום יום, ילדים ונערים עד גיל 21, ברמות פיגור קשות מאד.                                                                                                                     
את  בו  הלומדים  לצעירים  מספק  הזה  הספר  "בית 
תוכניות  בו  ומפעיל  יום,  מדי  הנדרשות  הארוחות  כל 
עצמאי בעתיד.                                                                                                            לתפקוד  אותם  המכשירות  לימוד 
"חברת מהדרין  מסייעת ברכישת מחשבים ייעודיים וציוד 
חקלאי לבית הספר, דואגת שיהיה בו ציוד גינון ואף עוזרת 

בכוח אדם לביצוע עבודות חקלאיות."



החקלאות הישראלית מצטיינת באיכות, חדשנות ופיתוח טכנולוגיה מתקדמת.
קנט,  גאה לקחת חלק בקידום החקלאות הישראלית פורצת הדרך.

אות קנט לחקלאות פורצת דרך לשנת 2012

834784-3922

834784-3922

  רפת וחקלאות "הרדוף"

האות הוענק לצוות רפת וחקלאות הרדוף על פיתוח שיטה לטיפול בזבל 
הפרות בסככה ע"י קלטור עמוק, המעבד זבל לרמה גבוהה של "כמעט 
קומפוסט". תוצאותיו של הקלטור העמוק הביאו לשיפור ניכר באיכות 

 המרבץ, בריאות העטין, ברווחת בעלי החיים ובחסכון בהוצאות. 
השיטה מיושמת כיום בכל רפתות ישראל ומכל רחבי העולם מגיעים 

ללמוד את השיטה שפותחה בהרדוף.

2663-463-04

  פרופסור דני שטיינברג

 האות הוענק לפרופסור 
דני שטיינברג על המאבק 

במחלת החרכון אשר פגעה 
קשות בענף האגס. הפעילות 

הביאה לכך שהענף הצליח 
להתמודד בהצלחה עם המחלה 

שסיכנה את קיומו בשנת 2010. 
פרופ' שטיינברג הציל למעשה 
את ענף האגסים ואת פרנסתם 

של עשרות חקלאים ע"י עצירת 
התפשטות מחלת החרכון.

2663-463-04

  פרופסור רות בן אריה

 האות הוענק לפרופסור רות 
בן אריה על מחקריה בתחום 
השפעות התכשיר "סמארט 

פרש" להארכת זמן אחסון הפרי. 
מחקריה הביאו לפריצת דרך 

משמעותית בתחום אחסון הפירות. 
החקלאים נהנים מתוצאות 

מחקריה, בכך שאיכות הפרי שהם 
משווקים נשמרת לזמן ארוך יותר. 

כתוצאה מכך הם יכולים לשווק 
תוצרת איכותית  בארץ ולייצא 
לחו"ל בהתאם לדרישות השוק.

2663-463-04

בציון לשבח על תרומתה לפיתוח 
אזורי הפריפריה בארץ זכתה 

קרן יק"א. הסיוע, אותו מעניקה 
הקרן, ניתן לשלושה תחומים 

עיקריים: חינוך, חקלאות ותיירות, 
כאשר עיקר התמיכה בחקלאות 

ניתן לפרויקטים חדשניים של 
מחקר ופיתוח יישומי.

ציון לשבח 
קרן יק"א

)ICA( 



 בחסות חטיבת המחקר כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות

 עודכנה תחזית ייצור 
ההדרים בארה"ב 

לעונת 2012 /2011 
ייצור ההדרים  דו"ח USDA האחרון עדכן את תחזית 
ייצור  בארה"ב לעונת 2012/2011 כלפי מעלה וצופה כי 
ההדרים במועד האמור ידשל בכ-6 מליון טון ויגיע לכדי 
147 מליון תיבות פרי. הגידול נרשם בזנים מוקדמים ובזנים 

של אמצע העונה בלבד.
 על פי התחזית יהיה ייצור הוולנסיה 73 מליון תיבות, שהן 
2.03 מליון טון, קליפים 235 מליון טון ואילו התחזית לייצור 

אשכוליות לא ישתנה ויעמוד על 721 אלף טון.
בעקבות עדכון תחזית הייצור ירדו מחירי העסקות העתידיות 

של רכז תפוזים בבורסה של ניו יורק.

מגדלי הדרים 
בפלורידה עוברים 
לגידול אפרסקים

פגעי מזג האוויר ומחלות הגרינינג והקנקר הפכו את ענף 
ההדרים בפלורידה לענף שבסיכון גבוה. כתוצאה מכך, 

מגדלי הדרים בפלורידה עברו לגידול אפרסקים.
נתונים רשמיים על ממדי המגמה טרם פורסמו שם שכן 
משרד החקלאות האמריקאי טרם סיים את הנתונים. עם זאת, 
נראה שבנתוני המפקד החקלאי שיפרסם המשרד בפברואר 
2014 יתפרסמו נתונים על מספר החקלאים בארה"ב שעברו 

לגידול אפרסקים במקום הדרים. 

יצרנית   ,YOKOHAMA חב' 
הצמיגים הגדולה בעולם, פרסמה 
השבוע כי שמן המופק מתפוזים, 
הצמיגים  ביצועי  את  משפר 

שמתוצרתה ומאריך את חייהם.
דובר החברה מסר כי מיהול שמן 
אתרי של תפוזים בתהליך הייצור 
של הצמיגים נוסה בהצלחה בצמיגי 
החברה במסלולי המרוצים והוכיח 
ופחות  יותר  טובה  כביש  אחיזת 

שחיקה.
החברה אינה מוסרת נתונים שונים 
על הכמות הנדרשת בתמהיל )סוד 
כי התגלית  מקצועי(, אך פרסמה 

החדשה נכנסת לייצור המוני במפעלי 
החברה גם לרכבים פרטיים, דבר 
מתוצרתה  לצמיגים  שיאפשר 
חיים  ואורך  טובה,  כביש  אחיזת 
של 75,000 מייל )120,000 ק"מ(. 
עד היום שימשו קליפות התפוזים 
לייצור סוכריות, תרופות וחמרי ניקוי 
זו תגדיל משמעותית את  ותגלית 
הביקוש לקליפות תפוזים לצורך 

תעשיית הצמיגים.
מגדלי ההדרים בפלורידה תולים 
החדשה  בתעשייה  תקווה  כעת 
שעשויה לשמש להם כמקור הכנסה 

ראויה. 

צופים מחסור בפרי הדר
בצפון אמריקה בתקופת

 התפר שבין העונות
בשל החורף הקשה שפקד את פלורידה וקליפורניה צפויה 
להסתיים עונת ההדרים בצפון אמריקה מוקדם מהעבר – 
במחצית מאי 2012. דרום אמריקה ואוסטרליה צפויים להגיע 

לשוק באמצע יוני.  

מחירי תפוזי דם 
יתייקרו באיטליה? 

ארגון מגדלי תפוזי דם בסיציליה ROSARIA דיווח על נזק 
כבד שנגרם בפרדסים על שטח של כ-3,000 דונם, בחודש 
מרץ השנה. כתוצאה מברד ורוח חזקה. הארגון פנה בבקשה 
לרשתות קמעוניות באיטליה לעצור את מבצע קידום מכירות 
ניהלו ואף ביקש כי הקמעוניים יעלו את  התפוזים אותו 

מחירי התפוזים. 

שמן הדרים  בייצור צמיגים 
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שיטה חדשה לגידול 
תפוזי דם  בבריטניה

פרופסור קתי מרטין ממרכז המחקר ע"ש גון אינס באנגליה, 
וקבוצת חוקרים נוספת בודדו את הגן האחראי לפיגמנטציה 
בתפוזי דם.  הבנה מעמיקה יותר של פעולת הגן תאפשר 

שפעול שלו גם ללא מספר מנות הקור הנדרשות כיום.

פותחה מכונה לאריזת 
תיבות הדרים בבריטניה 

מכונת  מפתחת  הבריטית   PACEPACKER חברת 
60 רשתות פרי  כי המכונה אורזת  דיווחה   FLEXAPAC
וחוסכת שעות  ומשטחים  בארגזים, מגשים  בדקה  הדר 
עבודה רבות. המכונה מוזנת מקו אחד או משני ווים של 
אריזה ברשת ובעתיד הקרוב mפויה מכונה משולבת של 
PACEPACKER ו-VERTI-PAC שתשלב את האריזה ברשת 

עם אריזת הרשתות. 

תחזית: יצוא ההדרים 
מדרום אפריקה
 יעלה ב–2012

ארגון מגדלי ההדרים בדרום אפריקה CGA( צופה כי בשנת 
2012 יגדל יצוא ההדרים מדרום אפריקה, סוויזלנד, מוזמביק 
וזימבבואה ב–3.6% ויגיע לכדי 1.54 מליון טון, בהשוואה לשנה 
קודם לכן )2011(. זו רמת יצוא שיא נרשמה לראשונה בשנת 2010. 
שני שליש מכמות פרי ההדר המיוצרים באזור יהיו התפוזים, 
כשבולט הגידול בטבוריים )8%( וולנסיה גישול של 4%. העליה 
גידול של 10%   – בייצור צפויה להרשם בקליפים  הגדולה 
לכדי 114 אלף טון - ייצור המנדרינות צפוי לגדול ב-15%, 
סצומות 14% והקלמנטינות ב–3%. יבול הלימונים יגדל ב–3% 
ורק יבול האשכוליות יקטן כנראה בכ 6% לכדי 228 אלף טון 
בלבד – מרביתן אשכוליות אדומות )199 אלף טון( ומיעוטן 
אשכוליות לבנות שיירדו ב-29 אלף טון. על פי התחזית רבע 
מכלל האשכוליות יהיו במידות גדולות וכשליש קטנות.                        
השנה צפוי להתחיל יצוא אשכוליות ולימונים מדרום אפריקה 
לדרום קוריאה, לאחר שיאושר פרוטוקול הטיפול שכבר אושר 

עבור תפוזים.

הסתיימה עונת הפומלו 
שייצאה סין לאירופה

עונת הפומלו מסין הסתיימה ואצל היבואנים של פרי זה 
נותרו רק פומלו במניינים במניינים 19 ו–11 באריזות של 

12 ק"ג.
לדברי אחד היבואנים, בתחילת העונה נמכר פומלו מסין 
במחיר שהוא נמוך ממחיר העלות . המחירים התחילו לעלות 

מאמצע פבברואר והיו לגבטהים בסוף פברואר. 
באשר למחירי הפומלו מישראל ומסין שיובאו בהולנד, 
בשבועות 7-52, מצטיירת תמונה שונה לפי הפרוט כדלקמן:                                                                                                                  
* המחירים היו גבוהים בשבעות 1 ו-52, ירדו בשבועות 
2-4 כשבשבוע 3 לא דווח על מחירי פומלו מסין ולעומת 

זאת, דווח על עליה במחירי הפומלו מישראל. 

 מדענים בסין דיווחו על פרית 
בריצוף הגנום של התפוז

חוקרים מהאוניברסיטה החקלאית של מרכז סין, דיווחו על 
פריצת דרך בריצוף הגנום של התפוז. החוקר הראשי, דנג 
סיו –סין דיווח על ההצלחה בריצוף הגנום שתוביל לשיפור 

הצבע, הטעם, היבול והעמידות בפני מחלות. 

 יצוא ההדרים 
ממרוקו ירד ב-10% 

עונת יצוא ההדרים ממרוקו החלה ב"רגל שמאל". מחירי 
היצוא היו נמוכים ואיכות הפרי נמוכה בשל נזקי הקרה 
שהיו שם בחודשי דצמבר, ינואר ופברואר. בשל מחירי יצוא 
ההדרים הנמוכים של התוצרת המרוקאית, הם הפנו חלק 
גדול יותר של ההדרים שלהם לשוק המקומי. יכן נרשמה 
ירידה של 10% ביצוא ההדרים ממרוקו. אגב, יצוא הפירות 
והירקות ממרוקו ירד באותה העת בכ-5% בלבד. בחודש 
מרץ התאושש יצוא ההדרים ממרוקו אך הם לא הצליחו 
להדביק הפער שנוצר וההערכות הן כי לא יצליחו לעשות 

זאת עד סוף העונה. 
בארגון מגדלי ההדרים במרוקו ASPAM מעריכים שסך 
יצוא ההדרים שם יגיע העונה לכדי 500 אלף טון, לעומת 
זמן. בעונה  570 אלף טון באותו פרק  יצוא מתוכנן של 
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לפני כחודש חזרנו מסיור 
מקצועי בקליפורניה. הסיור 
כלל  ימים,  שנמשך כעשרה 
המחקר,  גורמי  אצל  ביקור 
משתלות  הפיקוח,  גורמי 
לצרכי  בהתאם  ומגדלים. 
השעה חלק גדול מהמפגשים 
ההתמודדות  בדרכי  עסק 
 HLB למחלת  וההכנות 
בפתח  הנמצאת  )גרינינג( 
)כאשר נכון לכתיבת שורות 
פסילה  נמצאה  כבר  אלו 
הנושאת את הבקטריה מחוללת 
המחלה )HLB( באזור המיושב 
אנו  רבתי.  אנג'לס  לוס  של 
של  חלקית  סקירה  מביאים 

רשמי הביקור.

כללי
גידול ההדרים בקליפורניה 
מתמקד בפירות לשוק הטרי. 
עיקר המחקר והפיתוח נעשה 
באזור הדרומי של קליפורניה, 
באוניברסיטת ריברסייד. עיקר 
הגידול נעשה בעמק המרכזי, 
אזור מוקף הרים הניזון ממימי 
הרי סיירה נבאדה. נכון להיום 
ישנו ביקוש גדול לקליפים, 
כאשר אחת הבעיות המרכזיות 
מתמודדים  המגדלים  איתן 
המגדלים היא הקרה המובילה 
להתייבשות פנימית של הפרי. 
נרחב ביחידות  ישנו שימוש 
אוורור על מנת להקטין את 

נזקי הקרה בשטח.

מאת ערן רוה, ניר כרמי ושוקי קנוניץ'

רשמי סיור הדרים 
מקליפורניה

 פרופסור מייקל רוס מריברסייד

פיתוח כנות:
ם  י נ ז ה ח  ו ת י פ א  ש ו נ
מרוכז  בקליפורניה  והכנות 
ידי פרופסור מייקל רוס  על 
המטרות  אחת  מריברסייד. 
המרכזיות בפיתוח כנות הינה 
שתאפשר  כנה  של  מציאה 
העצים  של  מהירה  כניסה 
ליצר  מנת  על  וזאת  להנבה 
הכנסה מהירה מהפרדס טרם 
נגוע ב-HLB. הכנות  היותו 
גידול  נבחנות במספר אזורי 
השוואתן  תוך  זמנית  בו 
לכנות המסחריות. בין הכנות 

הגמר  לקו  קרוב  הנמצאות 
 C-22 -ניתן למצוא את כנת ה
טובה,  בפוריות  שאופיינה 
גירניות,  לקרקעות  עמידות 
תוך כדי ננוס העצים )תכונה 
העצים(.  ציפוף  המאפשרת 
לא  עדיין  הכנה  לצערנו 
שוחררה למגדלים, ועדיין לא 

קטיף תוך כדי תנועה 

זרעים לבחינתה  ניתן לקבל 
בתנאי הארץ. בעתיד, לאחר 
שתחל הפצתה בקרב המגדלים 
אנו מתכננים להביאה לארץ 
לבחינה ביחד עם מספר כנות 

נוספות. 

בחינת מיכון לייעול תהליך 
הקטיף במטע 

אחת הטכנולוגיות לייעול 
תהליך קטיף הפרי אותן מנסים 
בשטח כוללת מכונה החוסכת 
בצורך של פועל הקטיף לפרוק 
הקטיף.  למיכלי  הפרי  את 
שורות  בין  נוסעת  המכונה 
העצים כאשר הקטיף מתבצע 
תוך כדי תנועה. צוות הקטיף 
העומד על מדפים משני צידי 

מכל  אנשים  )שני  המכונה 
צד( מכניס את הפרי הקטוף 
ישירות לצינור וואקום התלוי 
)בתמונה הקטנה  על צווארו 
לעי"ל מימין( משם הוא עובר 
למיכל איסוף. הדבר מאפשר 
תוך  בפרי  ראשוני  טיפול 
כדי הקטיף )בתמונה הקטנה 
משמאל(. כרגע עולה חסרון 
המכונה  של  אחד  מרכזי 
שפועלי  בעובדה  הנעוץ 
הקטיף הממוקמים בשני צידי 
המכונה לא בהכרח מסיימים 
את הקטיף ביחד. הדבר מוביל 
לכך שקצב התקדמות המכשיר 
תלוי בקוטף האיטי ביותר, ועל 
ראשונים  שסיימו  הפועלים 
להמתין בחוסר מעש עד שכל 
הקוטפים יסיימו את הקטיף.

20

סיורים מקצועיים



 אוסף הזנים
על  מנוהל  הזנים  אוסף 
ידי  פרופסור טרייסי קאהן 
ריברסייד. מאוניברסיטת 
האוסף מכיל מעל לאלף מינים 
וזנים. האוסף משמש כבסיס 
יחד.  גם  והשבחה  למחקר 
העצים נטועים בשטח פתוח 
ולכל עץ תעודת זהות משלו 

ד"ר ניר כרמי

הכוללת נתונים לגבי מקורו, 
תכונות הפרי, מועד הבשלתו 
ועוד. האוסף מקבץ עצי הדר 
שהובאו מכל קצוות העולם. 
ניר כרמי  בתמונה נראה דר' 
המתאפיין  הזנים  אחד  ליד 
בפרי זעיר עם טעם של פיטנגו.

  
בית הגרעין הפדראלי 

בית הגרעין הממוקם אף הוא 
בסמוך לאוניברסיטת ריברסייד 
רוברט  דר'  ידי  על  ומנוהל 
קרוגר. בדומה לנעשה בארץ, 
הזנים שנמצאו כנקיים נשמרים 
בתוך בית רשת סגור. נעשה 
שימוש רחב בצמחי בוחן על 
מנת לזהות נגיעות השתילים 
במחלות השונות. לצורך כך 
מחזיקים במבנה נפרד עצים 
נגועים המשמשים כביקורת 
ביצוע המבחן  בזמן  חיובית 
הביולוגי. במהלך הסיור ראינו 
כחומר  המשמש  נגוע  צמח 
החיובית  לביקורת  מקור 
)הנגוע( בזמן ביצוע המבחן 
הביולוגי וכן את גזע השתיל 
עליו מתבצע המבחן הביולוגי 
ושלוש העיניים שהורכבו עליו 

לבחינת הנגיעות.
  

משתלות לריבוי
והשתלנות  הריבוי  נושא 
לא  כי  הראיה  מתוך  נעשה 
לרבות  להמשיך  ניתן  יהיה 
ח.  פתו בשטח  לים  שתי
לריבוי  עוברות  המשתלות 
בבתי רשת הכוללים דלתות 
כפולות ומפוחי אויר למניעת 
ישנה  הפסילות.  כניסת 
תקינה מסודרת המגדירה את 
הדרישות מהשתלנים. בתמונה 
ניתן לראות את מקרר הזרעים 
ואת תהליך הנבטת הזרעים 
משתלת  של  הרשת  בבית 

וויליס וניוקומב. 
שיווק

בה  בארץ  לנעשה  בניגוד 
מנסים למתג כל זן וזן בנפרד 
איכותו, בקליפורניה  פי  על 
על  נעשה  הפרי  שיווק 
כל משווק  מיתוג של  בסיס 
כל  כלומר  בנפרד.  ומשווק 
בשם  לקונים  מוכר  משווק 
או אחר. לאורך העונה  כזה 
המוכנסים  הזנים  מוחלפים 

מקרר הזרעים

מטע מצופף

הצרכן  מכיר  אותה  לאריזה 
תוך שמירה על פרמטרים של 
איכות המוצר )מיעוט זרעים, 
קליפות וטעם(. כלומר אותם 
מגדלים המשווקים את האור 
מקבלים  אינם  בקליפורניה 
עליו מחיר מיוחד בדומה לאור 
המשווק באירופה. המגדלים 
בקליפורניה למדו על בשרם כי 
הצגת זן חדש כעדיף על הזנים 
האחרים מוביל לכך שהצרכנים 
רכישת  את  מייד  מפסיקים 
)והמשמעות  הישנים  הזנים 
הדבר  כספי(.  הפסד  הינה 
דומה לאופן מכירת הקליפים 

בארץ. הסוחרים מכנים את 
כל הזנים בשם "מיכל" ואין 
השונים.  הזנים  בין  הפרדה 
)כאשר  הקיצוניים  במקרים 
מגיעים לשוק פירות ה"אור"( 
ב"סופר  מוחלף  השם  אז 
מיכל". בתמונה ניתן לראות 
פירות הממותגים על פי השם 

.Cuties

חברת פרמאונט
מחברות  באחר  מדובר 
הגדולות  והשיווק  הגידול 
בין  עוסקת  החברה  ביותר. 
היתר בגידול ושיווק פרי הדר. 
את הביקור בחברה ארגן נדב 
רביד. החברה נמצאת בחיפוש 
חדשים  זנים  אחר  מתמיד 
חדשות,  גידול  טכנולוגיות 
הפכה  הקרקע  כיום  כאשר 
לאחד הגורמים המגבילים את 
הרחבת שטחי הגידול. למרות 
סכנת ה-HLB המאיימת על 
האזור כולו, החברה מגדילה 
את מערך האריזה ולקראת סוף 
השנה היא תסיים את בנייתו 
של בית אריזה חדש שיתמחה 

בקליפים. 
לקבלת  מהדרישה  כחלק 
פרי חסר זרעים נהוג לכסות 
את הזנים הרלוונטים ברשתות 
חרקים במהלך ארבע השבועות 
של הפריחה. חיפוי הרשתות 
נעשה לכל שורה בנפרד כאשר 
שולי הרשת מוכנסים לקרקע. 
גם החיפוי וגם איסוף הרשתות 
בסוף הפריחה נעשה בעזרת 

יעודי  ציוד  עם  טרקטורים 
הדומה לציוד פריסת רשתות 
שומרים  העונות  בין  דייג. 
העצים  שני  בין  הרשת  את 
בתחילת השורה  הראשונים 
תוף  על  מגולגלת  כשהיא 
גלילה. לעיתים ישנן בעיות 
של מכרסמים הקורעים את 
הרשתות או בעיות של גניבה. 
מטע  לראות  ניתן  בתמונה 
מחופה ואת הטרקטור רתום 

לציוד פריסת הרשתות.

דוגמא  היא  מצופף  מטע 
לניסיון החברה לבחון שיטות 
גידול חדשות. בפועל בוחנים 
צפוף  כמטע  הדרים  גידול 
יין(.  )בדומה לכרם  בהדליה 
בצמחים  הן  ניבחן  הנושא 
הנטועים בקרקע )כפי שנראה 
בתמונה( והן בעצים השתולים 
בעציצים של 15 ליטר )דבר 
יותר  טובה  בקרה  המאפשר 
על רמות הדישון וההשקיה(.

.Cuties פירות הממותגים על פי השם
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נוהל מתן תמריצים 
להעסקת עובדים ישראלים 

חדשים בחקלאות לשנת 
2012, ולמשך 3 שנים

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר הודיע בחודש מרס השנה על 
אפשרות לקבל,  תמריצים להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות, 

בהתאם לנוהל שלהלן: 
א. מטרה ויעדים:

המטרה היא להגדיל את מספר העובדים הישראלים המועסקים 
בחקלאות. 

כידוע ביום 12.5.09 התקבלה החלטת ממשלה )מס' 147(. 
במסגרת החלטה זו, הוחלט לאמץ את מסמך העקרונות שנחתם 
בין התאחדות חקלאי ישראל, משרד האוצר ומשרד החקלאות 
ופיתוח הכפר, בנוגע לתכנית הרב שנתית בתחום עובדים זרים 
)להלן - מסמך  ועידוד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות 

העקרונות(.
במסמך העקרונות נקבע, בין היתר, כי במטרה לעודד העסקת 
עובדים ישראלים בחקלאות, תוך הפחתת מספר העובדים הזרים, 
החל משנת 2010, ולמשך 5 שנים, יינתנו תמריצים כספיים, בסך 
כולל של 45 מליון ₪, לקליטתם של 1,500 עובדים ישראלים 

לעבודה קבועה בחקלאות.
ב. היקף תקציבי לשנת 2012:

8.4 מיליון ₪.
ג. גובה התמריץ:

התמריץ ביחס לכל עובד ישראלי יעמוד על 1,000 ₪ לחודש 
למעסיק, עד לסך כולל של לא יותר מ-30,000 ₪ על פני 3 שנים 
)30 חודשי זכאות לכל היותר(, בכפוף לאמור בסעיף ז4 לנוהל.

דוגמאות:
העסקה לתקופה של 4 חודשים רצופים ב-80% חלקיות משרה 
בכל שנה במשך 3 שנים עוקבות, תזכה בתמריץ בסך 12,000 ₪.

העסקה לתקופה של 12 חודשים ב-80% חלקיות משרה בכל 
שנה במשך 3 שנים רצופות, תזכה בתמריץ בסך 30,000 ₪ 

.)30*1,000(
ד. תוקף הנוהל:

תוקף הנוהל החל מיום הפרסום.
ניתן להגיש בקשות החל מיום הפרסום ועד ליום 31.12.12, 

לכל המאוחר. עם זאת, הועדה לאישור מתן תמריצים רשאית 
לאשר מתן תמריץ בגין העסקת עובד ישראלי החל ממועד שקדם 
ליום הפרסום, כל עוד מועד זה לא קדם ליום 1.1.12 )לא יינתנו 
תמריצים בגין העסקה שהחלה קודם ליום 1.1.12(. במקרה זה, 

הזכאות תוכר ממועד ההעסקה בפועל. 
ביחס לבקשות החל משנת 2013 ואילך, יפורסם נוהל נפרד.

ה. כללי:
הנוהל יפורסם בעיתונות בשפה העברית והערבית, ובאתר 
המשרד. בנוסף, הנוהל יועבר להתאחדות חקלאי ישראל ולשירות 

התעסוקה.
בקשות שתוגשנה בהתאם לנוהל המפורט בהמשך תובאנה 

לדיון.
המשרד אינו מתחייב לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם 
לנוהל, אלא במגבלת תקציב ובמועדים על פי אילוצי התקציב.

ו. זכאים להגיש בקשות:
חדשים  ישראלים  עובדים  להעסיק  המעוניינים  חקלאים 
בחקלאות, בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף ז' לנוהל.

ז. תנאי סף מצטברים לקבלת תמריץ:
1. תמריץ יינתן אך ורק בגין העסקה בגידול המזכה בקבלת 
היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות, בהתאם לקובץ מקדמי 
ההקצאה שאושר על ידי הממונה כהגדרתו בחוק עובדים זרים, 

התשנ"א - 1991. 
במידה שגידול כלשהו הוסר מקובץ מקדמי ההקצאה, תוכר 
הזכאות עד לתום השנה השלישית, ובלבד שהבקשה אושרה 

במועד בו הגידול זיכה בקבלת היתר.
2. תמריץ יינתן אך ורק לחקלאי שקיבל היתר להעסקת עובדים 
זרים בחקלאות לשנת 2012 או לחקלאי שהיה זכאי לקבלת 
היתר כאמור, אך בחר לא להגיש בקשה להעסקת עובדים זרים 

בחקלאות או לא לממש היתר שניתן לו. 
3. תמריץ יינתן אך ורק לחקלאי שיעסיק את העובד הישראלי 
כשכיר בהעסקה ישירה )בשונה, למשל, מהעסקה באמצעות 

חברות כוח אדם או מתן שירותים בקבלנות(.

)המשך בעמוד 31(
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התוצרת החקלאית האורגנית הטרייה והמעובדת מן הצומח 
מפוקחת על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר על פי חוק משנת 
2008, עת נכנסו התקנות להסדרת הייצור והמכירה של תוצרת 
אורגנית מן הצומח לתוקף. צרכן המעוניין לצרוך תוצרת אורגנית 
צריך לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים 
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על מנת לדעת בביטחון כי 
המוצר שהוא רוכש אכן גודל ויוצר על פי הסטנדרט האורגני 
והוא מפוקח על ידי אחד מגופי האישור והבקרה שהסמיך משרד 
החקלאות )"דרך המעבדה", "סקאל ישראל", "אגריאור" ו"המכון 

לבקרה ואיכות"(.

שלושה פרמטרים
מאז כניסת החוק לתוקף, מבצע המשרד "פיקוח על" מעבר 
לביקורת השוטפת שמבצעים גופי הפיקוח על התוצרת האורגנית 
בישראל הן ברמת שאריות חומרי הדברה והן ברמת עקיבות 
וסימון המוצרים לצרכן. במסגרת הסקר בודקים מפקחי השירותים 

להגנת הצומח ולביקורת שלושה פרמטרים: 
בדיקת עקיבות – האם היצרן או המגדל מפוקח על ידי אחד 

מגופי האישור והבקרה המוסמכים.
בדיקת סימון – בדיקה האם תווית המוצר נושאת את הסמל 
האורגני וסמל גוף הפיקוח כפי שדורש החוק, אשר מאפשר 
לצרכן לזהות כי מדובר במוצר אורגני מפוקח, וכן האם מופיע 

שם היצרן של המוצר, כנדרש. 
בדיקה האם   – בדיקות מעבדה לשאריות חומרי הדברה 
במוצרים יש שאריות חומרי הדברה האסורים לשימוש בחקלאות 

האורגנית.

2011 כללו תוצרת  המוצרים שנבדקו במסגרת סקר שנת 
טרייה ומעובדת, ביניהם: עגבניות, מלפפונים, תבליני עלים, 
פלפלים, חסה, לחמים, פסטות, קטניות, ריבות, דברי מאפה, 

פירות יבשים ועוד. 

תוצאות סקר 
תוצאות סקר שאריות חומרי הדברה בשנת 2011 מורות על 
ירידה משמעותית באחוז החריגה ועל עלייה בסימון הנכון של 
המוצרים האורגנים בסמלים - בשנה שחלפה נמצאו חריגות רק 
ב-3.6% מהדגימות, לעומת 8.6% מהמוצרים עם חריגה בשאריות 
חומרי הדברה בשנת 2010, ולעומת 24% חריגה בשנת 2009. 

השינוי באחוזים בין השנים 2011-2009 לחריגות בסימון, 
עקיבות ושאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית:

2011 2010 2009 % חריגה

37.4% 51.7% 90.9% סימון לא תקין

3% 3% 9% עקיבות

3.6% 9% 24% שאריות חומרי הדברה

מתוצאות הסקר של שנת 2011 עולה כי בשתי דגימות )מלון 
וקישוא(, מתוך 54 דגימות בפירות וירקות, נמצאו שאריות של 
חומרי הדברה. תחקור של האירוע העלה כי השאריות שנמצאו 
)לא  קונבנציונליות  גידול  ריסוס מחלקות  מקורן מרחף של 

האם הירקות והפירות 
האורגניים שאתם

רוכשים באמת אורגניים?

משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת "כשרות" התוצרת 
האורגנית בישראל ⋅ שרת החקלאות אורית נוקד: "המשרד מקדם בימים 
אלו שינויי חקיקה שיבטיחו שכל התוצרת האורגנית בישראל תישא את 

סמלי החוק. בנוסף, בכוונתנו להקים מאגר מידע בו ניתן יהיה לפרסם את 
רשימת המגדלים והיצרנים שלא יעמדו בדרישות החוק"
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אורגניות( סמוכות. התוצרת לא שווקה כתוצרת אורגנית, אלא 
כתוצרת רגילה וחלקות הגידול נכנסו לתקופת הסבה מחדש.

בנוסף, בדגימה אחת מתוך 31 דגימות של מוצרים מועבדים 
נמצאו שאריות של חומרי הדברה במיץ ענבים מתוצרת נהרות 
שם-הר עמשא )אצווה- ז' בתשרי תשע"א(. המיץ נפסל לשיווק 

כתוצרת אורגנית. 

ב-47% מהחנויות הפיקוח סווג כתקין, ב-33% מהחנויות 
הפיקוח סווג כטעון שיפור וב-20% מהחנויות הפיקוח סווג כלא 
תקין. דוגמאות לפיקוח לא תקין: שילוט לא תקין במדפי החנות, 
שימוש בתעודות משלוח לתוצרת משווקת ונרכשת שלא על 
פי דרישות החוק, תוצרת משווקת לחנויות באריזות ללא סימון 
ועקיבות כנדרש, מוצרים שאינם מסומנים בסמלי האורגני כחוק.

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "אני רואה חשיבות 
רבה להעלאת נושא השקיפות וההוגנות בכל התחום האורגני 
בישראל. המשרד מקדם בימים אלו שינויי חקיקה שיבטיחו 
שכל התוצרת האורגנית בישראל תישא את סמלי החוק. בנוסף, 
בכוונתנו להקים מאגר מידע אינטרנטי בו ניתן יהיה לפרסם 

את רשימת המגדלים והיצרנים שלא יעמדו בדרישות החוק".

מנהלת תחום סטנדרטים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת 
במשרד החקלאות, פנינה אורן-שנידור: "הסקרים והבדיקות 
שאנו עורכים מסייעים לנו לאתר בעיות רוחביות בתחום האורגני 
ונושאים הנדרשים לטיפול בשלב המקדמי שלהם. כצעד לשיפור 

הטמעת דרישות החקיקה בקרב היצרנים, ולהתמודדות עם בעיית 
החריגות ביצענו בשנת 2011 הדרכות לגופי פיקוח, מגדלים 

ולאנשי תעשייה בנושא מה מותר ומה אסור".

עוד מוסיפה אורן-שנידור: "החקיקה האורגנית בישראל הינה 
חקיקה חדשה. החוק להסדרת תוצרת אורגנית )התשס"ה-2005(, 
נכנס לתוקף לפני כשלוש שנים וחצי עם אישור התקנות, ולכן 
הפיקוח האורגני עדין בחיתוליו בישראל. אנו מאמינים שבד ובבד 
עם הגברת פעולות הפיקוח והאכיפה יש להמשיך ולבצע פעולות 
של הדרכה והטמעה על מנת לחנך את היצרנים למחויבותם 
לעמידה בדרישות החוק ובד בבד להגביר את הפיקוח בנקודות 
המכירה במטרה להבטיח לציבור הצרכנים הישראלים שתוצרת 
שנושאת את סמלי החוק היא אכן תוצרת אורגנית. המסקנה 
שלנו היא שמערכת הפיקוח והבקרה הפועלת לאכיפת החוק 
אפקטיבית, ולראייה קיימת ירידה משמעותית באחוז החריגות 
של תוצרת אורגנית המשווקת בישראל. אולם עדין ישנן נקודות 
לשיפור ברשתות השיווק בהיבטים של סימון ועקיבות של תוצרת 

ושילוט מדפי המכירה".

רקע על חקלאות אורגנית
החקלאות האורגנית בישראל מהווה כ-1.5% מכלל התוצרת 
החקלאית המיוצרת בישראל וכ-13% מכלל הייצוא החקלאי. 
בענף עוסקים כ-650 אנשים, מתוכם כ- 380 חקלאים. כ-78,000 
דונם מגודלים כאורגני לפי הפילוח: גידולי שדה – 45.6%, 
ירקות – 28%, פירות – 21%, הדרים – 4.2%, תבלינים – 1.2%. 

%שינוי20102011שם התוצרת

אורגניבהסבהאורגניבהסבהאורגני

9% -24,090.1522423,059.8155.3ירקות

14,871.33295.2516,8592,030.3513%פירות

1175.11923.0810.5-22%תבלינים

2857.72238.71970269.1-31%פרי הדר

14268.9353522,725.71942.560%גד"ש

868.1491,278.057447%גני ירק

535.627.3633.51718%בוסתן

13,746.613210,446.412741.5-25%ללא גידול

72,954.277502.2577,878.547,810.57%סה"כ

להלן השינוי בשטחי הגידול האורגניים בישראל בין השנים 2011-2010, עפ"י חלוקה לענפים )בדונמים(:

24

גידולים אורגניים



פנינה את יכולה לעדכן את המספרים.
בנוסף לגידול לטובת הצריכה המקומית, מייצאת ישראל 
תוצרת אורגנית למדינות האיחוד האירופי בעונת הייצוא -2010
2009 יוצאו 68,337 טון ירקות, 3,585 טון פירות ו-1,670 טון 

פירות הדר.
מיום החלת החוק הוסדר נושא התוצרת האורגנית במדינת 
ישראל – באילו רכיבים אסור ומותר להשתמש במוצרים אורגניים, 
איך יש לגדל תוצרת אורגנית ובאילו הגבלות )מרחק משדה 
גידול "רגיל", השקיה, מניעת סחף(, כיצד ניתן להסב חלקה 
"קונבנציונאלית" לאורגנית, כיצד יש לארוז, לאחסן ולשנע 
את התוצרת החקלאית האורגנית, איך יש להציג את התוצרת 
ומה  ארוזה  להיות  כיצד עליה  בנקודות השיווק,  האורגנית 
צריך להיות מסומן עליה, איזה פיקוח ובקרה נעשה על תוצרת 

אורגנית ועוד. 
אז מה צריך לחפש? יש לחפש את הסמל האורגני האחיד 
של מדינת ישראל )משרד החקלאות( על אריזת המוצר )פירות, 
ירקות, מוצרים ארוזים( ואת סמל הפיקוח של אחד מגופי האישור 
והבקרה המוסמכים לתת למגדל וליצרן האורגני את ההיתר 

לסמן בסמל האורגני.
סמלים   נושאים   בפרט  ואורגנית  בכלל  חקלאית  תוצרת 
"טוב השדה" של הארגון  ובינהם סמל  נוספים  וולונטריים 
לחקלאות אורגנית אשר מצביע על כך כי המגדל/והיצרן מלווה 

ע"י מדריך אורגני מוסמך לאורך כל תהליך הגידול/הייצור.  
היכן ניתן למצוא? התוצרת האורגנית צריכה להיות מופרדת 
באופן ברור מהתוצרת הרגילה. כלומר, אם חנות מוכרת גם 
תוצרת אורגנית וגם תוצרת רגילה, הן חייבות להיות מופרדות 
האחת מהשנייה על מנת למנוע בלבול מיותר. בכל חנות צריך 
להיות אזור נפרד למוצרים האורגנים, בין אם מדובר בפירות 
ובין אם מדובר במוצרים מעובדים, כדוגמת: פסטה,  וירקות 
קטשופ, רטבים וכו'. בחנויות המוכרות תוצרת אורגנית בלבד 

אין צורך להפריד בין המוצרים השונים.
במקום המכירה חייב להיות מוצב שלט שרשומות בו המילים 

"תוצרת אורגנית". 
כיצד מוודאים שהתוצרת אכן אורגנית? כניסת החוק והתקנות 
לתוקף מאפשרות למשרד החקלאות לאכוף על פי חוק את ייצור 
התוצרת האורגנית ובמקרה הצורך לנקוט בהליכים משפטיים. 
משרד החקלאות מבצע פיקוח על פעילות גופי הבקרה. בנוסף, 
מפקחי המשרד בודקים את התוצרת האורגנית ומוודאים שהיא 
עומדת בקריטריונים שנקבעו. בין השאר נבדקות נקודות המכירה, 
נבדקת ההפרדה של התוצרת האורגנית מתוצרת לא אורגנית, 

נבדק סימון התוצרת וכו'.
כמו כן, מפקחי המשרד בודקים דגימות של מוצרי תוצרת 
אורגנית במעבדה על מנת להבטיח שלא נעשה שימוש בחומרים 

ורכיבים אסורים במוצרים אורגניים.

חיפה כימיקלים מזמינה אותך לפגוש חקלאים מחמש יבשות

אתר האינטרנט החדש של חיפה כימיקלים מזמין חקלאים מכל העולם
לחלוק בידע שלהם וליהנות מהידע שלנו.

ב www.haifa-goup.com תוכל ללמוד מאנשי מקצוע ומחקלאים-עמיתים, 
להתייעץ, לחלוק מניסיונך, ולתרום לצמיחה בכל העולם.

הצטרף לפרוייקט שיתוף הידע של חיפה כימיקלים ושתף את העולם
בטיפים המקצועיים ובסיפורי ההצלחה שלך.

Pioneering the Future

info@haifa-group.com :חיפה כימיקלים בע”מ   |   טלפון: 074-7373737   |   דוא”ל

 

ידע X שיתוף = צמיחה

להצטרפות
www.haifa-group.com
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בדפון זה מובאים הטיפולים המורשים לשימוש על פי תוויות 
התכשירים. יש לקחת בחשבון, שיש מדינות שאינן מוכנות לקבל 
את כל התכשירים הנ"ל, כמו גרמניה שאינה מוכנה לקבל פרי 
שרוסס ב- DP- 2,4. לכן, בעת קביעת הטיפול בפרדס יש לקחת 
בחשבון גם את יעוד הפרי ) לא לרסס בתכשירי DP- 2,4 כאשר 

הפרי מיועד לגרמניה(.
מועד הריסוס בזנים השונים ייקבע לפי קוטר החנטים הממוצע 
בכל זן. כדי לקבוע קוטר זה - מומלץ למדוד לפחות 100 חנטים 

 התכשיר המסחרי 
וריכוז החומר הפעיל

החומר 
הפעיל

ריכוז של 
חומר פעיל

 כמות תכשיר 
ל-100 ל' 

מים

75 סמ"ק300 ח"מNAAאלפטין ת"נ 400 ג'/ל'
150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפנול סופר ת"נ 201 ג'/ל'

150 סמ"ק300 ח"מNAAאלפארון ת"נ 200 ג'/ל'
8.0 סמ"ק40 ח"מD- 2,4הדרנול ת"נ 500 ג'/ל'

30 סמ"ק10 ח"מTPA- 3,5,6טופס ת"נ 33 ג'/ל' 
100 סמ"ק25 ח"מDP- 2,4מגדילון סופר ת"נ 25 ג'/ל'

1 טבלית10 ח"מ TPA- 3,5,6מקסים ט"מ 10%
100 סמ"ק60 ח"מDP- 2,4פריגן אקסטרה ת"נ 60 ג'/ל'

טבלה 1. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של 100 ל' של תכשירים מווסתי 
צמיחה, המשמשים להגדלת ממדי הפרי )דוגמאות של ריכוזים נפוצים(

הטיפולים בחומרים מווסתי צמיחה באביב ניתנים בנוסף 
לטיפולים האגרוטכניים )השקיה, דישון, גיזום וכד'( ומיועדים 

לדילול חנטים, הגדלת ממדי הפרי, העלאת יבול, ויסות ההנבה, 
הפחתת קמטת והפחתת היסדקות הפרי. יש להתאים את 

מווסתי הצמיחה, מינונם, מועדי היישום ומספר הטיפולים - 
למטרה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה )פירוט בטבלה 3(.

ד"ר יוסי גרינברג, מנהל אגף הפירות, שה"מ וממ"ר מווסתי צמיחה בהדרים

ניסוי ב'אור 1': העץ מימין רוסס ב'פריגן' לדילול והגדלת פרי;
משמאל עץ גבול לא מטופל

באקראי מכ-10 עצים הפזורים בחלקה. 
לשיפור יעילות הטיפול, מומלץ בד"כ לשלב את מווסתי הצמיחה 
בתכשירי ההזנה "חנקת אשלגן" או "בונוס", כפי שרשום בתווית. 
כאשר מרססים באותה חלקה יותר מריסוס אחד, מומלץ, בד"כ, 
להפחית בריסוסים העוקבים את ריכוז חנקת האשלגן או ה"בונוס" 

ל-3%.
נפח התרסיס בפרדס מבוגר הוא 400-300 ליטר לדונם. 

יש לבצע את הטיפולים אך ורק בהתאם לתוויות התכשירים.

26

בפרדס

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף הפירות

נכתב ע"י מדריכי ההדרים

המלצות לטיפול במווסתי צמיחה
בהדרים - אביב  2012 



ריכוז התכשירהתכשיר
כמות תכשיר ל-100 ל' 

מים

1956 B 25 סמ"ק0.025%טריטון
25 סמ"ק0.025%טיבולין

BB50.05%50 סמ"ק
4 ק"ג4%חנקת אשלגן

4 ק"ג4%בונוס
100 סמ"ק0.1%חומצה זרחתית

טבלה 2. טבלת עזר להכנת תמיסת ריסוס של 100 ל' של משטחים וחומרים 
אחרים המשתלבים עם מווסתי הצמיחה )דוגמאות של ריכוזים נפוצים(

מטרת הטיפולהזן
מועד הריסוס

)ע"פ קוטר חנטים 
ממוצע במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת הצמיחה 
)3-1(

תכשירים והערות 
)א'-ה'(

מיכל

א'NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלת פרי

מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(12-15הגדלת פרי

פריגן אקסטרהDP1+2+3- 2,4 )60(10-20דילול והגדלה

ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(21-25דילול והגדלה

מורקוט

א'NAA1+2 )200-300(8-12דילול והגדלה

הגדלת פרי והפחתת 
ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(21-25היסדקות

קווי מור 
למעט מור 2

מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(12-15הגדלת פרי

הגדלה, דילול 
ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(22-25והפחתת היסדקות

סטסומה
מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(18-20הגדלת פרי

ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(22-25הגדלה ודילול 

וינולה

מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(15-18הגדלת פרי

דילול, הגדלה 
א'NAA1+2 )200-250(21-23והפחתת קמטת

ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(22-25דילול והגדלת פרי

מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(12-15הגדלת פריראשון

טבלה 3. רשימת החומרים, מועדי הריסוס והשילובים בזנים השונים

היסדקות פרי ב'נובה'

בפרדס
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בפרדס
הזן

מטרת הטיפול

מועד הריסוס

)ע"פ קוטר חנטים 

ממוצע במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו

)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 

הצמיחה  )3-1(

תכשירים והערות 

)א'-ה'(

נובה

הגדלת פרי והפחתת 
ב'D )20-40- 2,41+2+3(13-20היסדקות

ב'D )20-40- 2,41+2+3(13-33הפחתת היסדקות
מגדילון סופרDP )25- 2,42(15-18הגדלת פרי

פריגן אקסטרהDP )60- 2,41+2+3(10-20דילול והגדלת פרי
דילול, הגדלה, הפחתת 
א'NAA )300-3501+2(15-18קמטת והפחתת היסדקות

הפחתת קמטת והפחתת 
א'NAA )300-3501+2(28-32היסדקות

דילול, הגדלה, הפחתת 
ד'TPA )10-15- 3,5,62(21-25קמטת והפחתת היסדקות

הפחתת קמטת והפחתת 
ד'TPA )10-15- 3,5,62(28-32היסדקות

מינאולה
א'NAA )200-3001+2(12-15דילול חנטים והגדלת פרי

ד'TPA )10-15- 3,5,62(18-20הגדלת פרי
פריגןDP )60- 2,41+2+3(10-20דילול והגדלת פרי

פריגן אקסטרהDP )60- 2,41+2+3(10-20דילול והגדלת פריאורה

מגדילון סופרDP )25- 2,42(12 - 8הגדלת פריאור 1
פריגן אקסטרהDP )60- 2,41+2+3(10-20דילול והגדלת פרי

שמוטי
ב'D )20-40 2,4-1+2+3(15-20הגדלת פרי
פריגן אקסטרהDP )60- 2,41+2+3(15-20הגדלת פרי
ד'TPA )10-15- 3,5,62(25-30הגדלת פרי

טבורי

מגדילון סופרDP )25- 2,42(15-18הגדלת פרי
דילול, הגדלה, והפחתת 

א'NAA )200-3001+2(15-18קמטת

ד'TPA )10-15- 3,5,62(25-30הגדלת פרי

מטרת הטיפולהזן
מועד הריסוס )ע"פ 
קוטר חנטים ממוצע 

במ"מ(

מווסת הצמיחה וריכוזו 
)ח"מ של חומר פעיל(

תוספות למווסת 
הצמיחה )3-1(

תכשירים והערות 
)א'-ה'(

ולנסיה

דילול, הגדלה 
א'NAA1+2 )200-300(15-18והפחתת קמטת

מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(15-18הגדלת פרי
פריגן אקסטרהDP1+2+3- 2,4 )60(20הגדלת פרי
ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

אשכוליות 
)לבנות, 
אדומות, 
ורודות(

א'NAA1+2 )300(15-20דילול והגדלת פרי
מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(18-20הגדלת פרי
פריגן אקסטרהDP1+2+3- 2,4 )60(20הגדלת פרי
ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(25-30הגדלת פרי

פומלית
א'NAA1+2 )300(15-22דילול והגדלת פרי

מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(15-18הגדלת פרי
ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פרי

ד'TPA2- 3,5,6 )10-15(28-32הגדלת פריפומלו גליית
מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(12-15הגדלת פריליים

מגדילון סופרDP2- 2,4 )25(12-15הגדלת פריקומקואט
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קלמנטינות אור נשלחו ליפן
 קלמנטינות "אור" שפותחו בישראל יוצאו לראשונה ראשונה 
ליפן. הפטנט הישראלי הייחודי והמצליח שזוכה לביקוש רב 
בשווקי אירופה ורוסיה שווק באחרונה גם ליפן.  זו פעם ראשונה 
השנה משווקים 300 טון קלמנטינות מזן זה גם ליפן, מהם 120 

טון כבר יוצאו.
מענף ההדרים במועצת הצמחים נמסר כי סך ייצוא ה"אור" 
השנה יעמוד על כ-45,000 טון. לפי נתוני ענף ההדרים במועצת 
ייצאו פרדסני ישראל כ-127 אלף  הצמחים, מתחילת העונה 
טון פרי הדר מזנים שונים, כאשר עיקר הייצוא עד כה היה של 
ונובה לשוקי  אשכוליות אדומות, פומלית, שמוטי, מינאולה 

אירופה, יפן ורוסיה. 
טון  אלף   בכ–590  יסתכם  בישראל  השנה  הייצור  סך 
לייצוא  מיועדים  טון   אלף  כ-190  ישראלי,  הדר  פרי 
בשנה.                                                                                        שקלים  מיליארד  ב–1.1  מוערך  הייצור  ערך  סה"כ 
"האור" הינו פרי קליף ללא גרעינים אשר פותח בישראל ע"י 
מכון הוולקני, ענף ההדרים במועצת הצמחים ושירותי ההדרכה 

של משרד החקלאות, ונרשם בעולם כזן פטנט. "האור" משווק 
בחודשים ינואר עד אפריל, לאחר סיום שיווק ההדרים המגיעים 
לשווקי אירופה מספרד וממרוקו. עקב איכותו המעולה זן "האור" 
זוכה לביקוש רב ומשמר את ערכו של מותג JAFFA האיכותי 

והוותיק. 
בישראל 182,000 דונם פרדסים וב-2012 מתוכננות נטיעות 
פרדסים בהיקף של עוד 12,000 דונם, בעיקר של קליפים חדשים 

כמו זן "האור".
טל עמית, מנהל ענף ההדרים: "פרדסני ישראל מתמודדים 
בשוק האירופי והרוסי מול פרדסני מצרים ,מרוקו,ספרד  וטורקיה 
כאשר כל אחת מהן מייצאת מעל מיליון טון פרי הדר.  אנחנו 
פועלים להגדלת אפשרויות הייצוא באופן מתמיד, בין היתר ע"י 
פתיחת שווקים חדשים. השוק היפני מתעניין מאוד בזן אור בשל 
איכותו יוצאת הדופן. שיווק הקלמנטינות המקומיות מסתיים 

בחודש פברואר, ולכן צפוי ביקוש גדול  לאור הישראלי."
לפרטים נוספים: נטעלי אלמוג תקשורת 054-5635699 

 המשך בעמוד 30

������������������������
����������

����
��	������	���������������
��
������������

������������������������

�������
�
��������

� ������������������
���	��������

���������������������������������������

 ÔÂ¯˙Ù ˘È ÂÏ
°‰ÎÂÓ ˙ÂÏÚ·Â È„ÂÁÈÈ ¨˜Â„· ¨ÏÈÚÈ
 ‰È˜˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ‰‚‰
 Ï˘ ˙ÂÎÈ˘ ÈÙÓ ¨ÌÈÊ¯·‰Â
ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ‚ÙÂ ÌÈ·ÏÎ ¨ÌÈ˙

ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ ‰‡ÏÓ ˙ÂÈ¯Á‡
ÌÈÚËÓ ≠ ˙È˙˘ ‰˜ÊÁ‡
˙Â„˘ ≠ ˙È˙ÂÚ ‰˜ÊÁ‡

°ÏÚ¯ Â‡ ÊÈ¯‚ ¨ÌÈÏ˜ÈÓÈÎ ‡ÏÏ

 ÌÈ˜ÊÓ  ÌÈÏ·ÂÒ
 ‰È˜˘‰‰ ˙¯ˆ·

 È¢Ú ÌÈÓ¯‚‰
øÌÈÈÁ ÈÏÚ·

∫ÂÈÏ‡ Â¯˘˜˙‰

∞µ¥∑≠±∂πµµµ
¯Â˘·‰ ÔÈÚ ·˘ÂÓ

www.yonaki.co.il

דיו
טו

 ס
ה

יצוא



תוספות למווסת הצמיחה
1956" בריכוז   B יש להוסיף אחד מהמשטחים: "טריטון   .1
BB5" ;0.025%" בריכוז 0.05%, "טיבולין" בריכוז 0.025%. 

יש להשתמש במשטח המורשה על פי התווית.
"חנקת אשלגן" או "בונוס" בריכוז 4%-5%, על פי התווית.   .2
כאשר משלבים את מווסת הצמיחה עם "בונוס" אין להוסיף 

משטח.
"חומצה זרחתית" בריכוז 0.075%-0.1%, על פי התווית.   .3

כאשר משלבים עם "בונוס" אין להוסיף חומצה זרחתית.

הערות
תכשירי ה-NAA: "אלפנול סופר" ו"אלפארון" מכילים 200   .1
גר'/ל' חומר פעיל, "אלפטין" מכיל 400 גר'/ל' חומר פעיל. 

יש לרסס בתכשיר המורשה לשימוש בתווית.
כאשר מרססים בתכשירי NAA, יש להקפיד על ריסוס בטווח   

הטמפרטורה המומלץ בתווית. ריסוס בטמפרטורה גבוהה מדי 
יגרום לנשירת יתר, ואילו ריסוס בטמפרטורה נמוכה מדי לא 

ישפיע כראוי.
באזורים החמים יש לרסס לדילול חנטים בד"כ על חנטים   

גדולים יותר מהרשום בטבלה - על פי הניסיון האזורי.
תכשיר ה-D-2,4 "הדרנול" - מכיל 500 גר'/ל' חומר פעיל.   .2
תכשיר ה-D-2,4 - "מגדילון סופר" - מכיל 25 גר'/ל' חומר   .3

פעיל.
תכשירי ה-TPA-3,5,6: "מקסים" - טבליות המכילות 10%   .4
חומר פעיל; "טופס" - מכיל 33 גר'/ל' חומר פעיל. יש לרסס 

בתכשיר המורשה לשימוש על פי התווית.
תכשיר ה-D-2,4 - "פריגן אקסטרה" - מכיל 60 גר'/ל'   .5
חומר פעיל. כאשר מרססים ב"פריגן אקסטרה" על חנטים 
קטנים בטווח ההמלצה, הריסוס גורם בד"כ לדילול חנטים. 
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)כתבה שנייה בסדרה(

4. תמריץ יינתן אך ורק בגין העסקת העובד הישראלי למשך 
תקופה של 4 חודשים רצופים לפחות בשנה, ובתנאי שהעובד 

יועסק לפחות ב-80% חלקיות משרה. 
5. לא יינתן תמריץ בגין העסקת בן משפחה וכן בגין העסקת 
חבר קיבוץ או חבר מושב שיתופי בקיבוץ או במושב השיתופי בו 
הוא חבר, לפי העניין. לעניין זה, "בן משפחה" - בן זוג, הורה, 

ילד, נכד, אח, דוד, בן דוד או בני זוגם של אלה.
6. לא יינתן תמריץ במידה שהעובד הועסק כשכיר בחקלאות 

בחצי שנה שקדמה ליום הגשת הבקשה. 
יינתן לכל היותר בגין העסקת 5 מועסקים אצל  7. תמריץ 
אותו מעסיק, בכפוף לעמידה בנוהל זה. במקרים בהם הועסקו 
על ידי המעסיק למעלה מ-25 עובדים ישראלים לחודש בשנת 
2011 )בממוצע חודשי(, הועדה לאישור מתן תמריצים רשאית 
לאשר מתן תמריצים בגין העסקת עובדים במס' העולה על 5 
ולא יותר ממספר השווה ל-20% ממספר העובדים הישראלים 
ובכפוף לאישור תקציבי,  שהועסקו במשקו, כאמור. בנוסף, 
הועדה רשאית לאשר מתן תמריצים בגין העסקת עובדים במס' 

העולה על האמור לעיל.

ח. נוהל עבודה:
זה  יגיש בקשה לעניין  חקלאי המעוניין בקבלת תמריץ,   .1
למחוז המשרד בו הגיש בקשה להעסקת עובדים זרים )ואם 
לא הגיש בקשה להעסקת עובדים זרים, למחוז בו היה עליו 
להגיש בקשה כאמור(, על גבי טופס מס' 1. את הטופס יש 
למלא בשלמותו, בכתב ברור וקריא )בעט בלבד( ולצרף אליו 

את הטפסים 2-4
ככל שהחקלאי עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף ז' לעיל,   .2
ויעבירה  המחוז יפעל לקליטת הבקשה במערכת המחשב 

לוועדה לאישור מתן תמריצים במשרד, בצרוף המלצה.
הגשת הטופס כאמור לעיל מהווה תנאי לקליטת הבקשות   .3
במחוז. בכל מקרה, מוטלת האחריות על החקלאי לוודא כי 

הבקשה נקלטה. 

ט. וועדת תמיכות לאישור מתן תמריצים )להלן - הועדה(:
1. הרכב הועדה:

א. נציג הרשות לתכנון, יו"ר.
ב. נציג הלשכה המשפטית.

ג. נציג חשב המשרד.
ד. מנהל המחוז הרלוונטי או מי מטעמו.

2. הועדה תדון בבקשות שיונחו על שולחנה ותמליץ אם לאשרן 
או לדחותן בהתאם לכללים הקבועים בנוהל זה. 

3. בהתאם להחלטת הועדה יוכן כתב התחייבות של המשרד 
כלפי החקלאי, חתום בידי מורשי החתימה במשרד החקלאות 

ופיתוח הכפר.
4. ויודגש, ככל שהחקלאי עומד בתנאי הסף זכאותו בפועל 
תקבע על בסיס כל הקודם זוכה. במידת הצורך, המשרד יהיה 

רשאי לערוך הגרלה בין המעסיקים שיעמדו בתנאי הסף.
יעמוד לרשות החקלאי מאת המשרד בהתאם  5. התמריץ 

לכתב ההתחייבות.

י. שונות:
המשרד שומר לעצמו את הזכות לבדוק עמידה בתנאי הסף   .1
לקבלת התמריצים מעת לעת, בין במישרין ובין בעקיפין, 
ובכלל זה לדרוש כל מסמך נוסף על אלו המפורטים בנוהל.
במקרה בו יתגלה כי שולם תמריץ על בסיס דיווח כוזב -   .2
מקבל התמריץ יידרש להשיב את מלוא הכספים ששולמו 
וריבית פיגורים של החשב הכללי.  לו בתוספת הצמדה 

בנוסף, המשרד ישקול לנקוט נגדו בהליכים משפטיים.
אין בנוהל זה כדי ליצור כל מחויבות מצד המשרד להמשך   .3
מתן תמריצים או לקביעת משך התקופה בה יינתן התמריץ.
המשרד לא יישא בכל אחריות לנזק שנגרם לחקלאי ו/או   .4
למועסק כפועל יוצא מההתקשרות ביניהם לצורכי העסקה 
בחקלאות בהתאם לנוהל. לעניין סעיף זה- "נזק" פירושו 
כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין. המעסיק והמועסק בלבד 
נזק  וכן לכל  נושאים באחריות לגבי ההתקשרות ביניהם 

העשוי להיגרם למי מהם כתוצאה מהתקשרות זו.

יא. שלבי ותנאי התשלום:
תשלום התמריץ יבוצע לאחר תום כל תקופת העסקה בגין   .1
אותה תקופה, ובהתאם לכתב ההתחייבות האמור בסעיף ט3 
לנוהל. "תקופת העסקה" - תקופה שאינה פוחתת מ-4 חודשים 
רצופים והמחושבת מיום תחילת עבודתו של המועסק בפועל.
זה, התשלום בפועל מותנה  מבלי לגרוע מהאמור בנוהל   .2
בגינה מבוקש  בהמצאת עותק של תלושי שכר לתקופה 

התמריץ, למחוז בו הוגשה הבקשה, והגשת טופס מס' 5.
המחוז יוודא כי המסמכים האמורים בפסקה 2 לעיל הוגשו   .3

כנדרש, ויעבירם ליו"ר הוועדה, בליווי טופס מס' 6.
תשלום התמריץ יתבצע רק לאחר קבלת החלטת נציג הרשות   .4

לתכנון המשמש כיו"ר הועדה.
התמריץ יועבר רק בתנאי שהחקלאי עמד בכל הוראות הנוהל.  .5
זיכוי חשבון הבנק של  ידי  ורק על  התשלומים יעשו אך   .6

החקלאי, ועל שמו.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות אל:

מועצה אזורית מחוז צפון
גליל עליון

טל' מס': 04-6816100

מחוז 
עמקים

ליד מועצה 
אזורית 

טל' מס': 04-6489105/119

חדרה, דוד מחוז המרכז
שמעוני 35

טל' מס': 04-6303411

קריה חקלאית מחוז שפלה
בית דגן

טל' מס': 03-9681441

מרכז חקלאי מחוז הנגב
אזורי גילת

טל' מס': 08-9920999

הרשות לתכנון, אל הגב'  אינה שמרלין, 
במייל innas@moag.gov.il  או בטל' מס': 03-9485429
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גיוס עובדים 
לחקלאות




